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Kemnaker Segera Pulangkan 7.300 Pekerja Migran
yang Ditahan Imigrasi Malaysia

Sentimen : Positif
Ringkasan
Sekretaris

Jenderal Kementerian

Ketenagakerjaan

(Kemnaker)

Anwar Sanusi

mengatakan, pemerintah akan segera mempersiapkan koordinasi terkait rencana
kepulangan 7.300 Pekerja Migran Indonesia Bermasalah (PMIB) dari Malaysia antara
Juni hingga Juli 2021. Hingga saat ini, Kemnaker telah mengarahkan Atase
Ketenagakerjaan (Atnaker) untuk terus memonitor rencana pemulangan PMI tersebut.

Dalam proses tersebut perwakilan Indonesia memprioritaskan memulangkan para PMI
yang dianggap dalam kategori rentan (orang tua, ibu hamil, dan anak-anak) yang ada di
tahanan. Pemulangan dari Depo Tahanan Imigrasi Malaysia terus dilakukan secara
bertahap dalam skala kecil, mulai pembiayaan dari Depo maupun secara mandiri. Terkait
jumlah PMI di Depo sebanyak 7.300 PMIB yang akan pulang, saat ini masih dalam
proses pendataan di seluruh Depo Tahanan Imigrasi di Malaysia.
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negative - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Melalui Atnaker, pemerintah telah
meminta pihak Malaysia untuk segara memulangkan para Warga Negara Indonesia (WNI)/PMI
karena mereka sudah habis masa tahanan, terbanyak dari para tahanan tersebut dikarenakan
pelanggaran izin tinggal (tidak mempunyai izin kerja / permit)
positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Sedangkan untuk pelaksanaan
pemulangan dilakukan secara terkoordinasi oleh UPT BP2MI dan pemerintah daerah (pemda).
Disnaker di tingkat provinsi dan kabupaten/kota baik di debarkasi maupun di daerah asal
positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Para pekerja yang diliburkan tetap
mendapatkan gaji, dan meminta untuk berkoordinasi dengan pejabat tenaga kerja untuk
membantu hak-hak PMI bila ada yang terkena pemutusan hubungan kerja karena dampak dari
MCO atau lockdown ini
negative - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Yang masih jadi kendala dalam
pemulangan PMIB, antara lain belum adanya alokasi anggaran di beberapa pemda, baik untuk
penanganan kepulangan ke daerah asal maupun untuk pelaksanaan karantina kesehatan

Ringkasan
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi mengatakan,
pemerintah akan segera mempersiapkan koordinasi terkait rencana kepulangan 7.300 Pekerja
Migran Indonesia Bermasalah (PMIB) dari Malaysia antara Juni hingga Juli 2021. Hingga saat ini,
Kemnaker telah mengarahkan Atase Ketenagakerjaan (Atnaker) untuk terus memonitor rencana
pemulangan PMI tersebut.
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KEMNAKER SEGERA PULANGKAN 7.300 PEKERJA MIGRAN YANG DITAHAN
IMIGRASI MALAYSIA
- Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi mengatakan,
pemerintah akan segera mempersiapkan koordinasi terkait rencana kepulangan 7.300 Pekerja
Migran Indonesia Bermasalah (PMIB) dari Malaysia antara Juni hingga Juli 2021. Hingga saat ini,
Kemnaker telah mengarahkan Atase Ketenagakerjaan (Atnaker) untuk terus memonitor rencana
pemulangan PMI tersebut.
"Melalui Atnaker, pemerintah telah meminta pihak Malaysia untuk segara memulangkan para
Warga Negara Indonesia (WNI)/PMI karena mereka sudah habis masa tahanan, terbanyak dari
para tahanan tersebut dikarenakan pelanggaran izin tinggal (tidak mempunyai izin kerja /
permit)," ujarnya.
Dia mengatakan itu dalam rapat gabungan (ragab) dengan Komisi I, Komisi IX, dan Komisi X
DPR di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (2/6/2021).
Anwar menjelaskan, dalam proses tersebut perwakilan Indonesia memprioritaskan
memulangkan para PMI yang dianggap dalam kategori rentan (orang tua, ibu hamil, dan anakanak) yang ada di tahanan.
Pemulangan dari Depo Tahanan Imigrasi Malaysia terus dilakukan secara bertahap dalam
skala kecil, mulai pembiayaan dari Depo maupun secara mandiri. Terkait jumlah PMI di Depo
sebanyak 7.300 PMIB yang akan pulang, saat ini masih dalam proses pendataan di seluruh Depo
Tahanan Imigrasi di Malaysia.
Pendataan dilakukan secara bersama antara Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker), Dinas Kesehatan
(Dinkes), dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
(BP2MI).
"Sedangkan untuk pelaksanaan pemulangan dilakukan secara terkoordinasi oleh UPT BP2MI dan
pemerintah daerah (pemda). Disnaker di tingkat provinsi dan kabupaten/kota baik di debarkasi
maupun di daerah asal," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.
Kepastian pemulangan Anwar mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum memperoleh data
dari perwakilan RI terkait jumlah pasti PMIB yang akan dipulangkan melalui jalur darat, laut, dan
udara. Saat ini, jumlah PMI yang berada di Malaysia dan memiliki izin resmi, Visa Pass Lawatan
Kerja Sementara (PLKS) per 15 Maret 2021 berjumlah 470.396 PMI.
Sementara itu, hasil koordinasi Atnaker dengan Pemerintah Malaysia melalui Jabatan Imigrasi di
bawah Kementerian Dalam Negeri, mendapati sekitar 7.300 PMIB yang berada di Depo Tahanan
Imigrasi.
Terkait pendataan, pemulangan, dan pembiayaan 7.300 PMIB melalui jalur darat, laut, dan udara
tersebut, Anwar menyatakan, pihaknya selalu berkoordinasi dengan BP2MI dan UPT BP2MI, serta
Disnaker, baik di debarkasi maupun di daerah asal. Mengantisipasi kebijakan pemerintah
Malaysia akan memberlakukan lockdown, dia mengatakan, pihaknya meminta Atnaker
berkoordinasi dengan perwakilan RI.
Itu dilakukan untuk mengantisipasi pengaduan apabila ada PMI yang juga ikut diliburkan karena
ketentuan dari Pemerintah Malaysia, dalam hal ini Kementerian Sumber Manusia (KSM) pada
MCO 1.
"Para pekerja yang diliburkan tetap mendapatkan gaji, dan meminta untuk berkoordinasi dengan
pejabat tenaga kerja untuk membantu hak-hak PMI bila ada yang terkena pemutusan hubungan
kerja karena dampak dari MCO atau lockdown ini," terangnya.
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Anwar juga mengatakan, penanganan kepulangan PMIB dari negara penempatan selain
Malaysia, dilakukan secara terkoordinasi antar kementerian atau lembaga, termasuk Tentara
Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, serta pemda terkait.
"Yang masih jadi kendala dalam pemulangan PMIB, antara lain belum adanya alokasi anggaran
di beberapa pemda, baik untuk penanganan kepulangan ke daerah asal maupun untuk
pelaksanaan karantina kesehatan," katanya.
Terkait hal ini, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam rapat
koordinasi pemulangan PMI beberapa waktu lalu mengatakan, pemda yang menjadi tempat
dembarkasi PMI diminta untuk mengajukan usulan kebutuhan anggaran bagi penanganan
pemulangan PMI, seperti untuk kebutuhan karantina (akomodasi dan konsumsi).
Adapun, turut hadir dalam ragab yang dipimpin Anggota DPR dari Fraksi PKB Nihayatul Wafirah
ini perwakilan dari Kementerian dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Luar Negeri.
Hadir pula perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, Kemnaker, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Badan
Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, serta Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
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positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) G20 di bawah Presidensi Italia memiliki
pandangan untuk secepatnya memulihkan kondisi ekonomi dunia akibat pandemi Covid-19
neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Jadi memang tiga isu prioritas itu sangat
penting untuk dibahas, termasuk soal gender yang selama ini menjadi concern kita
positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Dunia usaha dan industri berubah
begitu dinamis. Oleh karenanya, harus ada jaminan perlindungan sosial yang memadai bagi para
pekerja/buruh
positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Dalam Annex-3 ini dibahas tentang
Pekerjaan Jarak Jauh dan Platform pekerjaan yang saat ini langkah dan kebijakannya sedang
mulai ditetapkan secara global di berbagai negara
positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Kami mendukung tiga isu prioritas yang
disampaikan Presidensi Italia karena hal ini sejalan dengan apa yang kita upayakan dalam
menangani dampak pandemi Covid-19 di Indonesia

Ringkasan
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) Anwar Sanusi mengatakan,
Indonesia mendukung tiga isu prioritas yang disampaikan pada forum 4th Employment Working
Group (EWG) G20. "G20 di bawah Presidensi Italia memiliki pandangan untuk secepatnya
memulihkan kondisi ekonomi dunia akibat pandemi Covid-19," ujarnya dalam forum 4th EWG
G20 yang berlangsung secara virtual, Selasa (1/6/2021).
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PULIHKAN EKONOMI DUNIA, INDONESIA DUKUNG 3 ISU UTAMA
KETENAGAKERJAAN DI FORUM G20
- Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) Anwar Sanusi mengatakan,
Indonesia mendukung tiga isu prioritas yang disampaikan pada forum 4th Employment Working
Group (EWG) G20.
"G20 di bawah Presidensi Italia memiliki pandangan untuk secepatnya memulihkan kondisi
ekonomi dunia akibat pandemi Covid-19," ujarnya dalam forum 4th EWG G20 yang berlangsung
secara virtual, Selasa (1/6/2021).
Untuk itu, negara-negara dunia, khususnya anggota G20 harus memprioritaskan tiga isu utama,
yaitu menciptakan pekerjaan lebih banyak, lebih baik, dan bergaji sama bagi perempuan, sistem
perlindungan sosial di dunia kerja yang terus berubah, serta pola kerja, organisasi bisnis, dan
proses produksi di era digitalisasi.
Anwar menjelaskan, melalui Annex-1, Presidensi Italia menyampaikan Peta Jalan (roadmap)
Menuju Pekerjaan Yang Lebih Banyak, Lebih Baik, dan Lebih Setara bagi Perempuan. Peta jalan
ini diyakini mampu melampaui Target Brisbane.
"Jadi memang tiga isu prioritas itu sangat penting untuk dibahas, termasuk soal gender yang
selama ini menjadi concern kita," ucapnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.
Kemudian, Annex-2 berupa prinsip kebijakan G20 memastikan akses ke perlindungan sosial yang
memadai bagi semua orang di dunia kerja yang terus berubah. Anwar juga mengatakan, Annex2 ini sejalan dengan Indonesia yang telah memberlakukan Undang-Undang (UU) Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Menurutnya, UU Cipta Kerja menawarkan perlindungan sosial
berupa Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
"Dunia usaha dan industri berubah begitu dinamis. Oleh karenanya, harus ada jaminan
perlindungan sosial yang memadai bagi para pekerja/buruh," ujarnya.
Terakhir, Annex-3 yang mencakup prinsip-prinsip panduan untuk pengaturan kerja dan platform
kerja jarak jauh. Platform ini diperlukan mengingat era digitalisasi dan pandemi Covid-19 telah
mempercepat disrupsi ekonomi.
"Dalam Annex-3 ini dibahas tentang Pekerjaan Jarak Jauh dan Platform pekerjaan yang saat ini
langkah dan kebijakannya sedang mulai ditetapkan secara global di berbagai negara," ujarnya.
Lebih lanjut, Anwar menyebut, ketiga isu prioritas tersebut juga dinilai sejalan dengan target
Indonesia dalam memulihkan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
"Kami mendukung tiga isu prioritas yang disampaikan Presidensi Italia karena hal ini sejalan
dengan apa yang kita upayakan dalam menangani dampak pandemi Covid-19 di Indonesia,"
terangnya.
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positive - Harry Hikmat (Dirjen Rehabilitasi Sosial) Kemensos menyiapkan Rumah Perlindungan
dan Trauma Center (RPTC) Tanjung Pinang, RPTC Bambu Apus serta 41 balai rehabilitasi sosial
milik Kemensos
negative - Harry Hikmat (Dirjen Rehabilitasi Sosial) Dampaknya membuat para PMI bermasalah
tersebut bisa bekerja lagi di luar negeri
positive - Femmy Eka Putri (Perwakilan Kemenko PMK) Tentu saja, kami akan terus berkoordinasi
lintas sektor untuk kelancaran pemulangan PMI tersebut

Ringkasan
Kementerian Sosial (Kemensos) menyiapkan Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC)
dan 41 balai rehabilitasi sosial untuk memfasilitasi sebanyak 7.300 Pekerja Migran Indonesia
(PMI) yang bermasalah dari Malaysia pada Juni dan Juli 2021. "Kemensos menyiapkan Rumah
Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) Tanjung Pinang, RPTC Bambu Apus serta 41 balai
rehabilitasi sosial milik Kemensos," ujar Dirjen Rehabilitasi Sosial, Harry Hikmat dikutip dalam
laman resmi Kemensos Kamis,(3/6/2021).

KEMENSOS SIAPKAN RUMAH PERLINDUNGAN UNTUK 7.300 TKI BERMASALAH
DARI MALAYSIA
JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) menyiapkan Rumah Perlindungan dan Trauma
Center (RPTC) dan 41 balai rehabilitasi sosial untuk memfasilitasi sebanyak 7.300 Pekerja Migran
Indonesia (PMI) yang bermasalah dari Malaysia pada Juni dan Juli 2021.

7

"Kemensos menyiapkan Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) Tanjung Pinang, RPTC
Bambu Apus serta 41 balai rehabilitasi sosial milik Kemensos," ujar Dirjen Rehabilitasi Sosial,
Harry Hikmat dikutip dalam laman resmi Kemensos Kamis,(3/6/2021).
Dalam Rapat Dengar Pendapat Tim Pengawas DPR RI Terhadap Perlindungan Pekerja Migran
Indonesia (Timwas PPMI) di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (2/6/2021). Turut hadir dalam rapat
tersebut yaitu Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perhubungan, Kementerian
Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM,
Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Satgas Penanganan Covid-19, serta BPJS
Ketenagakerjaan.
Selain balai, Kemensos juga menyiapkan Pekerja Sosial untuk pendataan, asesmen dan
intervensi, terkait pemulangan dan rujukan, serta menyiapkan sandang, perlengkapan mandi,
bantuan jaminan hidup, permakanan dan tambahan permakanan selama dalam perjalanan.
Kemensos juga turut menerima dan menindaklanjuti pemulangan dari Kementerian Luar Negeri
melalui entry point Tanjung Pinang dan Pontianak, berkoordinasi dengan satuan tugas
pemulangan PMI bermasalah, termasuk pemerintah daerah, serta Tim Gugus Tugas Penanganan
Covid-19.
Namun masih ada kendala saat tidak terintegrasinya data PMI bermasalah yang telah ditangani
Kemensos dan yang ditangani Kementerian/Lembaga (KL) untuk mendapat Jaminan Sosial serta
program-program perlindungan sosial lainnya. "Dampaknya membuat para PMI bermasalah
tersebut bisa bekerja lagi di luar negeri,"ujar Harry.
Oleh karena itu, KL di bawah Kemenko PMK juga tengah berkoordinasi mengantisipasi rencana
pemulangan PMI dari Malaysia agar pemulangan tersistimatis, terarah, terklarifikasi jumlah PMI
dengan data by name by address yang akan dipulangkan pada Juni-Juli 2021 kepada Pemerintah
Malaysia. Femmy Eka Putri dari Kemenko PMK menuturkan pihaknya akan melakukan
pemulangan dalam kondisi sehat."Tentu saja, kami akan terus berkoordinasi lintas sektor untuk
kelancaran pemulangan PMI tersebut,"ucapnya. (cip).
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positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) LANGKAH Kemnaker selanjutnya,
melakukan koordinasi dengan K/L terkait dan Pemerintah Daerah setelah mendapatkan informasi
valid terkait data jumlah PMI yang akan pulang, termasuk waktu dan daerah asal masingmasing
PMI
negative - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Melalui Atnaker, Pemerintah telah
meminta kepada pihak Malaysia untuk segara memulangkan para WNI/PMI tersebut karena
mereka sudah habis masa tahanan, terbanyak dari para tahanan tersebut dikarenakan
pelanggaran izin tinggal (tidak mempunyai izin kerja /permit)
positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Sedangkan untuk pelaksanaan
pemulangan dilakukan secara terkoordinir oleh UPT BP2MI dan Pemerintah Daerah cq. Dinas
Ketenagakerjaan ditingkat provinsi dan kab/kota baik di debarkasi maupun di daerah asal

Ringkasan
Rencana kepulangan 7.300 Pekerja Migran Indonesia PMI Bermasalah (PMIB) dari Malaysia pada
Juni dan Juli harus dipersiapkan dengan matang. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
telah mengarahkan Atase Ketenagakerjaan (Atnaker) untuk terus memonitor rencana
pemulangan PMI tersebut. “LANGKAH Kemnaker selanjutnya, melakukan koordinasi dengan K/L
terkait dan Pemerintah Daerah setelah mendapatkan informasi valid terkait data jumlah PMI
yang akan pulang, termasuk waktu dan daerah asal masingmasing PMI,” ujar Sekjen Kemnaker,
Anwar Sanusi, dalam rapat gabungan (ragab) dengan Komisi I, Komisi IX, dan Komisi X DPR di
Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 2 Juni.

7.300 PMI BERMASALAH DIPULANGKAN
JAKARTA, FAJAR---Rencana kepulangan 7.300 Pekerja Migran Indonesia PMI Bermasalah (PMIB)
dari Malaysia pada Juni dan Juli harus dipersiapkan dengan matang. Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah mengarahkan Atase Ketenagakerjaan (Atnaker) untuk terus
memonitor rencana pemulangan PMI tersebut.
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“LANGKAH Kemnaker selanjutnya, melakukan koordinasi dengan K/L terkait dan Pemerintah
Daerah setelah mendapatkan informasi valid terkait data jumlah PMI yang akan pulang,
termasuk waktu dan daerah asal masingmasing PMI,” ujar Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi,
dalam rapat gabungan (ragab) dengan Komisi I, Komisi IX, dan Komisi X DPR di Komplek
Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 2 Juni.
Anwar Sanusi menjelaskan, hingga saat ini pihaknya belum memperoleh data dari perwakilan RI
terkait dengan jumlah pasti dari PMIB yang akan dipulangkan melalui jalur darat, laut, dan udara.
Saat ini, jumlah PMI yang berada di Malaysia dan memiliki izin resmi, Visa PLKS (Pass Lawatan
Kerja Sementara) per 15 Maret berjumlah 470.396 PMI.
Sedangkan hasil koordinasi Atnaker dengan Pemerintah Malaysia melalui Jabatan Imigrasi di
bawah Kementerian Dalam Negeri, diinformasikan saat ini ada sekitar 7.300 PMI bermasalah
yang berada di Depo Tahanan Imigrasi.
“Melalui Atnaker, Pemerintah telah meminta kepada pihak Malaysia untuk segara memulangkan
para WNI/PMI tersebut karena mereka sudah habis masa tahanan, terbanyak dari para tahanan
tersebut dikarenakan pelanggaran izin tinggal (tidak mempunyai izin kerja /permit),” ujarnya.
Ia mengatakan, dalam proses tersebut, Perwakilan RI memprioritaskan memulangkan para PMI
yang dianggap dalam katagori rentan (orang tua, ibu hamil, dan anak-anak) yang ada di tahanan.
Pemulangan dari Depo Tahanan Imigrasi terus dilakukan secara bertahap dalam skala kecil,
mulai pembiayaan dari Depo maupun secara mandiri.
Terkait jumlah PMI di Depo sebanyak 7.300 PMIB yang akan pulang, saat ini masih dalam proses
pendataan di seluruh Depo Tahanan Imigrasi di Malaysia. Pendataan dilakukan secara bersama
antara Disnaker, Dinkes, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia (BP2MI).
“Sedangkan untuk pelaksanaan pemulangan dilakukan secara terkoordinir oleh UPT BP2MI dan
Pemerintah Daerah cq. Dinas Ketenagakerjaan ditingkat provinsi dan kab/kota baik di debarkasi
maupun di daerah asal,” kata Anwar Sanusi.
Untuk pendataan, pemulangan, dan pembiayaan 7300 PMIB melalui jalur darat, laut, dan udara
tersebut, Anwar Sanusi menyatakan selalu melakukan koordinasi dengan BP2MI dan UPT BP2MI,
serta Dinas Ketenagakerjaan baik di debarkasi maupun di daerah asal. (JGE-Ën/ )
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positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Langkah Kemnaker selanjutnya,
melakukan koordinasi dengan K/L terkait dan Pemerintah Daerah setelah mendapatkan informasi
valid terkait data jumlah PMI yang akan pulang, termasuk waktu dan daerah asal masing-masing
PMI
negative - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Melalui Atnaker, Pemerintah telah
meminta kepada pihak Malaysia untuk segara memulangkan para WNI/PMI tersebut karena
mereka sudah habis masa tahanan, terbanyak dari para tahanan tersebut dikarenakan
pelanggaran izin tinggal (tidak mempunyai izin kerja /permit)
positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Sedangkan untuk pelaksanaan
pemulangan dilakukan secara terkoordinir oleh UPT BP2MI dan Pemerintah Daerah cq. Dinas
Ketenagakerjaan ditingkat provinsi dan kab/kota baik di debarkasi maupun di daerah asal

Ringkasan
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) berenana memulangkan 7.300
Pekerja Migran Indonesia (PMI) bermasalah dari Malaysia. Berita terkait Pancasila: Kesenjangan
Ide Dan Aktualisasi Berkaca Pada Pengalaman 2020, P3WMI Minta Pemerintah Perhatikan
Penghidupan PMI Saat Malaysia Lockdown Pulang Dari Malaysia, PMI Asal Jember Terinfeksi
Varian Baru Covid-19 Sekretaris Jendral Kemenaker, Anwar Sanusi menerangkan, pihaknya kini
tengah berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk bisa memulangkan ribuan PMI bermsalah
tersebut.

KEMENAKER BERENCANA PULANGKAN 7.300 PMI BERMASALAH DARI MALAYSIA
Kemenaker Berencana Pulangkan 7.300 PMI Bermasalah Dari Malaysia Laporan: Ahmad Satryo
Kamis, 03 Juni 2021, 05:12 WIB Ilustrasi/Net Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan
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(Kemenaker) berenana memulangkan 7.300 Pekerja Migran Indonesia (PMI) bermasalah dari
Malaysia.
Berita terkait Pancasila: Kesenjangan Ide Dan Aktualisasi Berkaca Pada Pengalaman 2020,
P3WMI Minta Pemerintah Perhatikan Penghidupan PMI Saat Malaysia Lockdown Pulang Dari
Malaysia, PMI Asal Jember Terinfeksi Varian Baru Covid-19 Sekretaris Jendral Kemenaker, Anwar
Sanusi menerangkan, pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk bisa
memulangkan ribuan PMI bermsalah tersebut.
"Langkah Kemnaker selanjutnya, melakukan koordinasi dengan K/L terkait dan Pemerintah
Daerah setelah mendapatkan informasi valid terkait data jumlah PMI yang akan pulang,
termasuk waktu dan daerah asal masing-masing PMI," ujar Anwar dalam rapat gabungan (ragab)
dengan Komisi I, Komisi IX, dan Komisi X DPR di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu
(2/6).
Namun hingga saat ini, Anwar mengatakan bahwa pihaknya belum menerima data valid
mengenai jumlah PMI bermasalah yang dipulangkan dari negeri Jiran. Untuk sementara,
Kemenaker baru mengantongi jumlah PMI yang memiliki izin resmi Visa PLKS (Pass Lawatan
Kerja Sementara) per tanggal 15 Maret 2021 berjumlah 470.396 PMI.
Sedangkan dari hasil koordinasi Atnaker dengan Pemerintah Malaysia melalui Jabatan Imigrasi
di bawah Kementerian Dalam Negeri, diinformasikan saat ini ada sekitar 7.300 PMI Bermasalah
yang berada di Depo Tahanan Imigrasi.
"Melalui Atnaker, Pemerintah telah meminta kepada pihak Malaysia untuk segara memulangkan
para WNI/PMI tersebut karena mereka sudah habis masa tahanan, terbanyak dari para tahanan
tersebut dikarenakan pelanggaran izin tinggal (tidak mempunyai izin kerja /permit)," beber
Anwar.
Pancasila: Kesenjangan Ide Dan Aktualisasi Oleh karena itu, Anwar menyatakan bahwa langkah
yang tengah ditempuh saat ini adalah proses pendataan di seluruh Depo Tahanan Imigrasi di
Malaysia yang dilakukan secara bersama antara Disnaker, Dinkes, dan Unit Pelaksana Teknis
(UPT) Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).
"Sedangkan untuk pelaksanaan pemulangan dilakukan secara terkoordinir oleh UPT BP2MI dan
Pemerintah Daerah cq. Dinas Ketenagakerjaan ditingkat provinsi dan kab/kota baik di debarkasi
maupun di daerah asal," demikian Anwar Sanusi menambahkan.
EDITOR: AHMAD SATRYOTag: PMI KEMANAKER MALAYSIA LOCKDOWN .
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negative - Idris Palar (perwakilan dari Hubungan Luar Negeri dan Buruh Migran DPP Konfederasi
Serikat Pekerja Indonesia) Buruh dan pekerja masih sangat membutuhkan vaksin Covid-19 ini
positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Kami mendukung tiga isu prioritas yang
disampaikan Presidensi Italia, karena hal ini sejalan dengan apa yang kita upayakan dalam
menangani dampak pandemi Covid-19 di Indonesia

Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan melanjutkan
program vaksinasi Covid-19 bagi sekitar 1.000 pekerja/buruh di Gedung Serbaguna Kemnaker,
Jakarta, Rabu (2/6). Kegiatan ini masih dalam rangkaian peringatan Hari Buruh Internasional
atau May Day 2021. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menuturkan, pihaknya berkewajiban
memberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kepada pekerja/buruh, sehingga mereka
dapat bekerja dan beraktivitas normal.

KEMENAKER LANJUTKAN VAKSINASI SERIBU BURUH
JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan
melanjutkan program vaksinasi Covid-19 bagi sekitar 1.000 pekerja/buruh di Gedung Serbaguna
Kemnaker, Jakarta, Rabu (2/6). Kegiatan ini masih dalam rangkaian peringatan Hari Buruh
Internasional atau May Day 2021.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menuturkan, pihaknya berkewajiban memberi
perlindungan keselamatan dan kesehatan kepada pekerja/buruh, sehingga mereka dapat
bekerja dan beraktivitas normal. Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI),
Elly Rosita Silaban, mengapresiasi vaksinasi bagi para pekerja dan buruh.
Hal senada diungkapkan Idris Palar, perwakilan dari Hubungan Luar Negeri dan Buruh Migran
DPP Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia. "Buruh dan pekerja masih sangat membutuhkan
vaksin Covid-19 ini," ungkapnya sebagaimana dilansir laman Kemenaker.
13

Tiga Isu Prioritas
Sementara itu, Pemerintah Indonesia melalui Kemenaker, mendukung tiga isu prioritas yang
disampaikan Presidensi Italia pada forum 4th Employment Working Group (EWG) G20. Ketiga
isu prioritas tersebut dinilai sejalan dengan target Indonesia dalam memulihkan ekonomi akibat
pandemi Covid-19.
Dalam forum 4th EWG yang berlangsung secara virtual Selasa (1/6), Sekretaris Jenderal
Kemenaker Anwar Sanusi menjelaskan, G20 di bawah Presidensi Italia memiliki pandangan untuk
secepatnya memulihkan kondisi ekonomi dunia akibat pandemi Covid-19.
Untuk itu, negara-negara dunia, khususnya anggota G20 harus memprioritaskan tiga isu utama.
Yaitu, menciptakan pekerjaan lebih banyak, lebih baik, dan bergaji sama bagi perempuan; sistem
pelindungan sosial di dunia kerja yang terus berubah; serta pola kerja, oiganisasi bisnis, dan
proses produksi di era digitalisasi.
"Kami mendukung tiga isu prioritas yang disampaikan Presidensi Italia, karena hal ini sejalan
dengan apa yang kita upayakan dalam menangani dampak pandemi Covid-19 di Indonesia,"
ungkap Anwar. (J21J8-37)
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positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Langkah Kemnaker selanjutnya,
melakukan koordinasi dengan K/L terkait dan pemerintah daerah setelah mendapatkan informasi
valid terkait data jumlah PMI yang akan pulang, termasuk waktu dan daerah asal masing-masing
PMI
negative - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Melalui Atnaker, pemerintah telah
meminta kepada pihak Malaysia untuk segara memulangkan para WNI/PMI tersebut karena
mereka sudah habis masa tahanan, terbanyak dari para tahanan tersebut dikarenakan
pelanggaran izin tinggal (tidak mempunyai izin kerja/permit)
positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Sedangkan untuk pelaksanaan
pemulangan dilakukan secara terkoordinir oleh UPT BP2MI dan pemerintah daerah cq. Dinas
Ketenagakerjaan di tingkat provinsi dan kab/kota baik di debarkasi maupun di daerah asal
positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Para pekerja yang diliburkan tetap
mendapatkan gaji, dan meminta untuk berkoordinasi dengan pejabat tenaga kerja untuk
membantu hak-hak PMI bila ada yang terkena pemutusan hubungan kerja karena dampak dari
MCO atau lockdown ini
negative - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Yang masih jadi kendala dalam
pemulangan PMIB antara lain belum adanya alokasi anggaran di beberapa pemda, baik untuk
penanganan kepulangan ke daerah asal maupun untuk pelaksanaan karantina kesehatan

Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sedang melakukan persiapan memulangkan
sebanyak 7.300 Pekerja Migran Indonesia Bermasalah (PMIB) dari Malaysia. Kepulangan
dijadwalkan pada Juni dan Juli 2021. Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi menyebut
hingga saat ini pihaknya telah mengarahkan Atase Ketenagakerjaan (Atnaker) untuk memonitor
rencana pemulangan PMI tersebut.
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KEMNAKER BAKAL PULANGKAN 7.300 TKI BERMASALAH DARI MALAYSIA
Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sedang melakukan persiapan memulangkan
sebanyak 7.300 Pekerja Migran Indonesia Bermasalah (PMIB) dari Malaysia. Kepulangan
dijadwalkan pada Juni dan Juli 2021. Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi menyebut
hingga saat ini pihaknya telah mengarahkan Atase Ketenagakerjaan (Atnaker) untuk memonitor
rencana pemulangan PMI tersebut.
"Langkah Kemnaker selanjutnya, melakukan koordinasi dengan K/L terkait dan pemerintah
daerah setelah mendapatkan informasi valid terkait data jumlah PMI yang akan pulang, termasuk
waktu dan daerah asal masing-masing PMI," ujarnya dikutip dari rilis, Rabu (2/6).
Anwar juga menjelaskan, hingga saat ini pihaknya belum memperoleh data dari Perwakilan RI
terkait dengan jumlah pasti dari PMIB yang akan dipulangkan melalui jalur darat, laut, dan udara.
Saat ini, jumlah PMI yang berada di Malaysia dan memiliki izin resmi, yaitu Visa Pass Lawatan
Kerja Sementara (PLKS) per 15 Maret 2021 berjumlah 470.396 PMI.
Sedangkan, hasil koordinasi Atnaker dengan pemerintah Malaysia melalui Jabatan Imigrasi di
bawah Kementerian Dalam Negeri, diinformasikan saat ini ada sekitar 7.300 PMIB yang berada
di Depo Tahanan Imigrasi.
"Melalui Atnaker, pemerintah telah meminta kepada pihak Malaysia untuk segara memulangkan
para WNI/PMI tersebut karena mereka sudah habis masa tahanan, terbanyak dari para tahanan
tersebut dikarenakan pelanggaran izin tinggal (tidak mempunyai izin kerja/permit)," tambah dia.
Lebih jauh, dalam proses tersebut, Perwakilan RI memprioritaskan memulangkan para PMI yang
masuk dalam kategori rentan, seperti orang tua, ibu hamil, dan anak-anak yang ada di tahanan.
Pasalnya, pemulangan dari Depo Tahanan Imigrasi dilakukan secara bertahap dalam skala kecil,
mulai pembiayaan dari Depo maupun secara mandiri.
Ia juga menyebut bahwa 7.300 PMIB tersebut saat ini masih dalam proses pendataan di seluruh
Depo Tahanan Imigrasi di Malaysia. Pendataan dilakukan secara bersama antara Disnaker,
Dinkes, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).
"Sedangkan untuk pelaksanaan pemulangan dilakukan secara terkoordinir oleh UPT BP2MI dan
pemerintah daerah cq. Dinas Ketenagakerjaan di tingkat provinsi dan kab/kota baik di debarkasi
maupun di daerah asal," kata Anwar.
Dalam mengantisipasi kebijakan pemerintah Malaysia yang akan memberlakukan penguncian
wilayah ( lockdown ), dia mengatakan pihaknya telah meminta Atnaker untuk mengantisipasi
pengaduan apabila ada PMI yang juga ikut diliburkan karena ketentuan dari pemerintah
Malaysia.
"Para pekerja yang diliburkan tetap mendapatkan gaji, dan meminta untuk berkoordinasi dengan
pejabat tenaga kerja untuk membantu hak-hak PMI bila ada yang terkena pemutusan hubungan
kerja karena dampak dari MCO atau lockdown ini," kata dia.
Sementara penanganan kepulangan PMIB dari negara penempatan selain Malaysia, lanjutnya,
dilakukan antar K/L termasuk TNI, Polri, serta pemda terkait.
"Yang masih jadi kendala dalam pemulangan PMIB antara lain belum adanya alokasi anggaran
di beberapa pemda, baik untuk penanganan kepulangan ke daerah asal maupun untuk
pelaksanaan karantina kesehatan," pungkasnya.
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positive - Said Iqbal (Presiden KSPI) Ada ratusan UMKM dengan ribuan pekerja yang menjadi
rantai pemasok ke gerai Giant yang ada di seluruh Indonesia
neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Selain itu, yang juga harus diperhatikan adalah memastikan
hak-hak ribuan pekerja Giant terbayar sesuai dengan isi PKB menggunakan aturan pesangon
lama yang ada di dalam UU Ketenagakerjaan. Bukan menggunakan aturan baru yang diatur
dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja karena nilai PKB lebih tinggi dari nilai UU Cipta Kerja
positive - Said Iqbal (Presiden KSPI) Dalam hal ini, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) harus
mengambil inisiatif sebagai leader, memanggil manajemen Giant dan Hero Group untuk
memastikan batas waktu tanggal penyelesaian kasus PHK, penyaluran pekerja ke unit usaha
Hero Group lainnya, dan membayar hak-hak buruh yang harus diberikan oleh manajemen Giant
dan Hero Group
negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Pertanyaannya, dari mana industri UMKM membayar hakhak buruhnya? Karena, bisa dipastikan Giant dan Hero Group tidak membayar kom -pensasi atau
pesangon bagi buruh UMKM yang ter-PHK akibat tutupnya Giant. Pemerintah harus bertanggung
jawab untuk mencarikan solusi bagi ribuan buruh UMKM yang juga ikut ter-PH K
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami juga mengundang pihak manajemen
perusahaan dan serikats-erikat pekerja untuk bermediasi bersama
positive - Tutum Rahanta (Dewan Penasihat Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia
(HIP-PINDO)) Saya sependapat dengan Hero Group. Karena, menurut saya, keputusan itu untuk
menyelamatkan perusahaan seca-rake seluruhan
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Ringkasan
Dampak tutupnya operasional ritel modern Giant mulai tampak. Ribuan pekerja usaha mikro kecil
dan menengah (UMKM) mitra pemasok Giant berpotensi kehilangan pekerjaan seiring tutupnya
raksasa ritel tersebut. Hal itu diungkapkan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)
Said Iqbal berdasarkan informasi yang diterima KSPI dari DPP ASPEK Indonesia dan Serikat
Pekerja Hero Group. "Ada ratusan UMKM dengan ribuan pekerja yang menjadi rantai pemasok
ke gerai Giant yang ada di seluruh Indonesia," katanya, di Jakarta, Selasa (1/6).

RIBUAN PEKERJA UMKM TERANCAM PHK
Dampak tutupnya operasional ritel modern Giant mulai tampak. Ribuan pekerja usaha mikro kecil
dan menengah (UMKM) mitra pemasok Giant berpotensi kehilangan pekerjaan seiring tutupnya
raksasa ritel tersebut. Hal itu diungkapkan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)
Said Iqbal berdasarkan informasi yang diterima KSPI dari DPP ASPEK Indonesia dan Serikat
Pekerja Hero Group.
"Ada ratusan UMKM dengan ribuan pekerja yang menjadi rantai pemasok ke gerai Giant yang
ada di seluruh Indonesia," katanya, di Jakarta, Selasa (1/6).
Karena itu, Iqbal meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker),
Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop dan UKM), serta Kementerian Perindustrian
(Kemenperin) memikirkan nasib para pekerja UMKM tersebut.
"Selain itu, yang juga harus diperhatikan adalah memastikan hak-hak ribuan pekerja Giant
terbayar sesuai dengan isi PKB menggunakan aturan pesangon lama yang ada di dalam UU
Ketenagakerjaan. Bukan menggunakan aturan baru yang diatur dalam Omnibus Law UU Cipta
Kerja karena nilai PKB lebih tinggi dari nilai UU Cipta Kerja," tandasnya.
Menurut dia, ada dua bagian besar yang harus diselesaikan oleh ketiga kementerian tersebut.
Bagian pertama, bagaimana menyalurkan hampir 3.000-an karyawan Giant yang ter-PHK ke unit
usaha Hero Group lainnya semaksimal mungkin, seperti Hero Supermarket, Guardian, dan IKEA.
Pemerintah, kata Said Iqbal, harus memikirkan dampak sosial yang terjadi akibat ribuan pekerja
Giant yang ter-PHK di tengah menghadapi kesulitan ekonomi dalam pandemi Covid-19. "Dalam
hal ini, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) harus mengambil inisiatif sebagai leader, memanggil
manajemen Giant dan Hero Group untuk memastikan batas waktu tanggal penyelesaian kasus
PHK, penyaluran pekerja ke unit usaha Hero Group lainnya, dan membayar hak-hak buruh yang
harus diberikan oleh manajemen Giant dan Hero Group," ujarnya.
Bagian kedua, pemerintah wajib membantu ratusan bahkan ribuan pelaku usaha UMKM sebagai
rantai pemasok ke Giant yang kehilangan usahanya. Di samping ribuan buruh diindustri UMKM
yang juga ikut ter-PHK, juga harus mendapatkan hak-haknya seperti pesangon, kompensasi, dan
upah terakhir.
"Pertanyaannya, dari mana industri UMKM membayar hak-hak buruhnya? Karena, bisa dipastikan
Giant dan Hero Group tidak membayar kompensasi atau pesangon bagi buruh UMKM yang terPHK akibat tutupnya Giant. Pemerintah harus bertanggung jawab untuk mencarikan solusi bagi
ribuan buruh UMKM yang juga ikut ter-PHK," kata Said Iqbal.
Menaker Ida Fauziyah mengatakan, Kemenaker terus melakukan mediasi dengan pihak pekerja
dan pihak IPM Jamsos. Tujuannya agar bisa para karyawan bisa mendapatkan hak-haknya.
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"Kami juga mengundang pihak manajemen perusahaan dan serikat-serikat pekerja untuk
bermediasi bersama," kata Ida.
Sementara itu, Dewan Penasihat Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO)
Tutum Rahanta mengungkapkan, keprihatinannya terhadap keputusan Hero Group menutup
seluruh gerai Giant. Namun, dia sependapat dengan Hero Group karena hal tersebut dinilai dapat
menyelamatkan perusahaan secara berkelanjutan.
"Saya sependapat dengan Hero Group. Karena, menurut saya, keputusan itu untuk
menyelamatkan perusahaan secara keseluruhan,"ujarnya, dalam Market Review di IDX Channel,
kemarin.
Dari hasil pengamatan Tutum, salah satu faktor ditutupnya gerai Giant ada pada internal
perusahaan yang terdapat atmosfer-atmosfer yang selama ini mulai ditinggalkan oleh konsumen.
Tutum mengatakan, perusahaan ritel atau gerai-gerai yang tidak bisa menjanjikan dalam kurun
waktu tertentu, harus melihat perkembangan perusahaannya apakah harus ditutup atau tidak.
Dia menyebut apabila dengan ditutup adalah langkah yang terbaik untuk perusahaan secara
keseluruhan, itu bisa dilakukan satu per satu terlebih dahulu sambil mencari strategi baru
sebelum penutupan total seperti Giant. D rina anggraeni/ advenia elisabeth/ widya michella

19

Judul

7.300 Pekerja Bermasalah Akan Pulang dari Malaysia

Nama Media

Koran Jakarta

Newstrend

Pemulangan PMI Malaysia

Halaman/URL

Pg2

Jurnalis

N-3

Tanggal
Ukuran

2021-06-03 04:35:00
174x98mmk

Warna

Hitam/Putih

AD Value

Rp 17.400.000

News Value

Rp 52.200.000

Kategori

Ditjen Binapenta

Layanan

Korporasi

Sentimen

Positif

Narasumber
positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Langkah kami selanjutnya
berkoordinasi dengan K/L terkait dan pemerintah daerah setelah mendapatkan informasi valid
terkait data jumlah PMI yang akan pulang, termasuk waktu dan daerah asal masing-masing PMI
negative - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Melalui Atnaker, pemerintah telah
meminta kepada pihak Malaysia untuk segara memulangkan para WNI/PMI tersebut karena
mereka sudah habis masa tahanan. Terbanyak dari para tahanan tersebut dikarenakan
pelanggaran izin tinggal atau tidak punya izin kerja

Ringkasan
Persiapan kepulangan 7.300 pekerja migran Indonesia bermasalah (PMIB) dari Malaysia
menunggu validitas data. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), belum
memperoleh data dari Perwakilan RI terkait dengan jumlah pasti dari PMIB yang akan
dipulangkan melalui jalur darat, laut, dan udara. "Langkah kami selanjutnya berkoordinasi
dengan K/L terkait dan pemerintah daerah setelah mendapatkan informasi valid terkait data
jumlah PMI yang akan pulang, termasuk waktu dan daerah asal masing-masing PMI," ujar
Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, dalam rapat gabungan dengan Komisi I, Komisi
IX, dan Komisi X DPR, di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (2/6).

7.300 PEKERJA BERMASALAH AKAN PULANG DARI MALAYSIA
Persiapan kepulangan 7.300 pekerja migran Indonesia bermasalah (PMIB) dari Malaysia
menunggu validitas data. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), belum
memperoleh data dari Perwakilan RI terkait dengan jumlah pasti dari PMIB yang akan
dipulangkan melalui jalur darat, laut, dan udara.
"Langkah kami selanjutnya berkoordinasi dengan K/L terkait dan pemerintah daerah setelah
mendapatkan informasi valid terkait data jumlah PMI yang akan pulang, termasuk waktu dan
daerah asal masing-masing PMI," ujar Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, dalam rapat
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gabungan dengan Komisi I, Komisi IX, dan Komisi X DPR, di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta,
Rabu (2/6).
Anwar menjelaskan kepulangan PMIB dari Malaysia rencananya berlangsung pada bulan Juni
dan Juli 2021. Hingga sat ini, pihaknya telah mengarahkan Atase Ketenagakerjaan (Atnaker)
untuk terus memonitor rencana pemulangan PMI tersebut
"Melalui Atnaker, pemerintah telah meminta kepada pihak Malaysia untuk segara memulangkan
para WNI/PMI tersebut karena mereka sudah habis masa tahanan. Terbanyak dari para tahanan
tersebut dikarenakan pelanggaran izin tinggal atau tidak punya izin kerja," jelasnya.
Hasil Koordinasi
Sebagai catatan, jumlah PMI yang berada di Malaysia dan memiliki izin resmi, Visa PLKS (Pass
Lawatan Kerja Sementara) per tanggal 15 Maret 2021 berjumlah 470.396 PMI. Sedangkan hasil
koordinasi Atnaker dengan Pemerintah Malaysia melalui Jabatan Imigrasi di bawah Kementerian
Dalam Negeri, diinformasikan saat ini ada sekitar 7.300 PMI Bermasalah yang berada di Depo
Tahanan Imigrasi.
Anwar mengatakan, dalam proses tersebut, Perwakilan RI memprioritaskan memulangkan para
PMI yang dianggap dalam kategori rentan yaitu orang tua, ibu hamil, dan anak-anak yang ada
di tahanan. Pemulangan dari Depo Tahanan Imigrasi terus dilakukan secara bertahap dalam
skala kecil, mulai pembiayaan dari Depo maupun secara mandiri. ruf/N-3
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positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Langkah Kemnaker selanjutnya,
melakukan koordinasi dengan K/L terkait dan Pemerintah Daerah setelah mendapatkan informasi
valid terkait data jumlah PMI yang akan pulang, termasuk waktu dan daerah asal masing-masing
PMI
negative - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Melalui Atnaker, Pemerintah telah
meminta kepada pihak Malaysia untuk segara memulangkan para WNI/PMI tersebut karena
mereka sudah habis masa tahanan, terbanyak dari para tahanan tersebut dikarenakan
pelanggaran izin tinggal (tidak mempunyai izin kerja /permit)
positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Sedangkan untuk pelaksanaan
pemulangan dilakukan secara terkoordinir oleh UPT BP2MI dan Pemerintah Daerah cq. Dinas
Ketenagakerjaan ditingkat provinsi dan kab/kota baik di debarkasi maupun di daerah asal
positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Para pekerja yang diliburkan tetap
mendapatkan gaji, dan meminta untuk berkoordinasi dengan pejabat Tenaga Kerja untuk
membantu hak-hak PMI bila ada yang terkena pemutusan hubungan kerja karena dampak dari
MCO atau Lockdown ini
negative - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Yang masih jadi kendala dalam
pemulangan PMIB antara lain belum adanya alokasi anggaran di beberapa Pemda, baik untuk
penanganan kepulangan ke daerah asal maupun untuk pelaksanaan karantina kesehatan

Ringkasan
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan segera melakukan
koordinasi persiapan terkait rencana kepulangan 7.300 Pekerja Migran Indonesia PMI
Bermasalah (PMIB) dari Malaysia pada bulan Juni dan Juli 2021. Hingga sat ini, Kemnaker telah
mengarahkan Atase Ketenagakerjaan (Atnaker) untuk terus memonitor rencana pemulangan
PMI tersebut. "Langkah Kemnaker selanjutnya, melakukan koordinasi dengan K/L terkait dan
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Pemerintah Daerah setelah mendapatkan informasi valid terkait data jumlah PMI yang akan
pulang, termasuk waktu dan daerah asal masing-masing PMI," ujar Sekjen Kemnaker, Anwar
Sanusi, dalam rapat gabungan (ragab) dengan Komisi I, Komisi IX, dan Komisi X DPR di Komplek
Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (2/6/2021).

KEMNAKER SEGERA KOORDINASI PERSIAPAN KEPULANGAN 7300 PEKERJA
MIGRAN DARI MALAYSIA
Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan segera melakukan
koordinasi persiapan terkait rencana kepulangan 7.300 Pekerja Migran Indonesia PMI
Bermasalah (PMIB) dari Malaysia pada bulan Juni dan Juli 2021. Hingga sat ini, Kemnaker telah
mengarahkan Atase Ketenagakerjaan (Atnaker) untuk terus memonitor rencana pemulangan
PMI tersebut.
"Langkah Kemnaker selanjutnya, melakukan koordinasi dengan K/L terkait dan Pemerintah
Daerah setelah mendapatkan informasi valid terkait data jumlah PMI yang akan pulang,
termasuk waktu dan daerah asal masing-masing PMI," ujar Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi,
dalam rapat gabungan (ragab) dengan Komisi I, Komisi IX, dan Komisi X DPR di Komplek
Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (2/6/2021).
Ragab yang dipimpin oleh Nihayatul Wafirah (F-PKB) ini dihadiri oleh perwakilan dari
Kementerian dari Kemenko Bidang PMK, Kemhan, Kemlu, Kemendagri, Kemenkumham,
Kemnaker, Kemenkes, Kemensos, BNPB, BP2MI, serta BPJS Ketenagakerjaan. Anwar Sanusi
menjelaskan, hingga saat ini pihaknya belum memperoleh data dari Perwakilan RI terkait dengan
jumlah pasti dari PMIB yang akan dipulangkan melalui jalur darat, laut, dan udara.
Saat ini, jumlah PMI yang berada di Malaysia dan memiliki izin resmi, Visa PLKS (Pass Lawatan
Kerja Sementara) per tanggal 15 Maret 2021 berjumlah 470.396 PMI. Sedangkan hasil koordinasi
Atnaker dengan Pemerintah Malaysia melalui Jabatan Imigrasi di bawah Kementerian Dalam
Negeri, diinformasikan saat ini ada sekitar 7.300 PMI Bermasalah yang berada di Depo Tahanan
Imigrasi.
"Melalui Atnaker, Pemerintah telah meminta kepada pihak Malaysia untuk segara memulangkan
para WNI/PMI tersebut karena mereka sudah habis masa tahanan, terbanyak dari para tahanan
tersebut dikarenakan pelanggaran izin tinggal (tidak mempunyai izin kerja /permit)," ujarnya.
Anwar Sanusi mengatakan, dalam proses tersebut, Perwakilan RI memprioritaskan
memulangkan para PMI yang dianggap dalam kategori rentan (orang tua, ibu hamil, dan anakanak) yang ada di tahanan. Pemulangan dari Depo Tahanan Imigrasi terus dilakukan secara
bertahap dalam skala kecil, mulai pembiayaan dari Depo maupun secara mandiri.
Terkait jumlah PMI di Depo sebanyak 7.300 PMIB yang akan pulang, saat ini masih dalam proses
pendataan di seluruh Depo Tahanan Imigrasi di Malaysia. Pendataan dilakukan secara bersama
antara Disnaker, Dinkes, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia (BP2MI).
"Sedangkan untuk pelaksanaan pemulangan dilakukan secara terkoordinir oleh UPT BP2MI dan
Pemerintah Daerah cq. Dinas Ketenagakerjaan ditingkat provinsi dan kab/kota baik di debarkasi
maupun di daerah asal," kata Anwar Sanusi.
Untuk pendataan, pemulangan, dan pembiayaan 7300 PMIB melalui jalur darat, laut, dan udara
tersebut, Anwar Sanusi menyatakan selalu melakukan koordinasi dengan BP2MI dan UPT BP2MI,
serta Dinas Ketenagakerjaan baik di debarkasi maupun di daerah asal.
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Mengantisipasi kebijakan pemerintah Malaysia akan memberlakukan lockdown, Sekjen
mengatakan pihaknya juga telah meminta Atnaker melalui koordinasi dengan Perwakilan RI
untuk mengantisipasi pengaduan apabila ada PMI yang juga ikut diliburkan karena ketentuan
dari Pemerintah Malaysia cq. Kementerian Sumber Manusia (KSM) pada MCO 1.
"Para pekerja yang diliburkan tetap mendapatkan gaji, dan meminta untuk berkoordinasi dengan
pejabat Tenaga Kerja untuk membantu hak-hak PMI bila ada yang terkena pemutusan hubungan
kerja karena dampak dari MCO atau Lockdown ini," kata Sekjen.
Sementara penanganan kepulangan PMIB dari negara penempatan selain Malaysia, Anwar
Sanusi mengatakan penanganan kepulangan PMIB dilakukan secara terkoordinasi antar K/L
termasuk TNI dan POLRI, serta Pemda terkait.
"Yang masih jadi kendala dalam pemulangan PMIB antara lain belum adanya alokasi anggaran
di beberapa Pemda, baik untuk penanganan kepulangan ke daerah asal maupun untuk
pelaksanaan karantina kesehatan," kata Anwar Sanusi.
Terkait hal ini, pada saat rakor pemulangan PMI yang dipimpin oleh Menko Maritim dan
Investasi beberapa waktu lalu, Pemda yang menjadi tempat dembarkasi PMI diminta untuk
mengajukan usulan kebutuhan anggaran bagi penanganan pemulangan PMI, seperti untuk
kebutuhan karantina (akomodasi dan konsumsi).
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Program vaksinasi ini sebagai bentuk
kepedulian pemerintah untuk memutus rantai penularan COVID-19 dan memberi perlindungan
keselamatan dan kesehatan khususnya pekerja/buruh, sehingga dapat bekerja dan beraktivitas
secara normal
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kiranya dari kegiatan vaksinasi yang kedua
ini bisa berjalan dengan baik seperti vaksinasi COVID-19 yang pertama. Mudah-mudahan
pelaksanaan vaksinasi ini dapat mempercepat pemulihan sektor ketenagakerjaan dan
perekonomian yang selama ini terdampak Pandemi COVID-19
positive - Elly Rosita Silaban (Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI))
Semua pihak wajib bekerja sama dalam menghindarkan diri dari ancaman pandemi COVID-19.
Kedepannya, kami juga berharap kerja sama yang baik antara pemerintah dengan Serikat
Pekerja / Buruh akan tetap berlanjut dalam menghadapi berbagai persoalan ketenagakerjaan
positive - Idris Palar (Perwakilan dari Hubungan Luar Negeri dan Buruh Migran DPP KSPSI) Buruh
dan pekerja masih sangat membutuhkan vaksin COVID-19 ini, saya sangat mengapresiasi apa
yang dilakukan oleh Kemnaker pada pelaksanaan vaksin kedua COVID-19 ini

Ringkasan
Masih dalam rangkaian peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day tahun 2021,
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan
(Kemenkes) kembali mengadakan program vaksinasi COVID-19 bagi pekerja/buruh di Gedung
Serbaguna Kemnaker, Jakarta, Rabu (2/6/2021). Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
mengatakan, kegiatan vaksinasi COVID-19 yang ditujukan bagi para pekerja/buruh ini bertujuan
mengendalikan laju penularan COVID-19, khususnya pada klaster pekerja/buruh.
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KEMNAKER ADAKAN KEMBALI VAKSINASI COVID-19 BAGI SERIBU PEKERJA DAN
BURUH
Jakarta - Masih dalam rangkaian peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day tahun 2021,
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan
(Kemenkes) kembali mengadakan program vaksinasi COVID-19 bagi pekerja/buruh di Gedung
Serbaguna Kemnaker, Jakarta, Rabu (2/6/2021).
Kegiatan vaksinasi COVID-19 tahap ke-2 ini dilaksanakan Kemnaker Adakan Kembali Vaksinasi
COVID-19 Bagi Seribu Pekerja Dan Buruhkan selama 2 hari, 2 s.d 3 Juni 2021 dan diikuti sekitar
seribu orang perwakilan serikat buruh/serikat pekerja (SP/SB) yang antara lain dihadiri anggota
yang berasal dari KSPI, KSBSI, Sarbumusi, dan KSPN.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, kegiatan vaksinasi COVID-19 yang ditujukan
bagi para pekerja/buruh ini bertujuan mengendalikan laju penularan COVID-19, khususnya pada
klaster pekerja/buruh.
"Program vaksinasi ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah untuk memutus rantai penularan
COVID-19 dan memberi perlindungan keselamatan dan kesehatan khususnya pekerja/buruh,
sehingga dapat bekerja dan beraktivitas secara normal," kata Menaker Ida.
Meskipun sudah dilakukan vaksinasi, Menaker Ida mengingatkan pekerja/buruh agar tetap
disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan di di tempat kerja maupun di lingkungan
masyarakat.
Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos)
Kemnaker Indah Anggoro Putri juga mengharapkan, pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini dapat
berjalan lancar dan pekerja yang sudah mengikuti vaksinasi dapat meningkatkan produktivitas
dalam bekerja.
"Kiranya dari kegiatan vaksinasi yang kedua ini bisa berjalan dengan baik seperti vaksinasi
COVID-19 yang pertama. Mudah-mudahan pelaksanaan vaksinasi ini dapat mempercepat
pemulihan sektor ketenagakerjaan dan perekonomian yang selama ini terdampak Pandemi
COVID-19," katanya.
Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Elly Rosita
Silaban, mengapresiasi apa yang sudah dilakukan pemerintah terutama Kemnaker dalam
melaksanaan vaksinasi tahap kedua COVID-19 bagi para pekerja dan buruh. Inilah yang ditunggu
oleh Serikat Pekerja dan Serikat Buruh agar dapat hidup kembali normal.
"Semua pihak wajib bekerja sama dalam menghindarkan diri dari ancaman pandemi COVID-19.
Kedepannya, kami juga berharap kerja sama yang baik antara pemerintah dengan Serikat
Pekerja / Buruh akan tetap berlanjut dalam menghadapi berbagai persoalan ketenagakerjaan,"
kata Elly Rosita.
Sementara itu, Idris Palar, perwakilan dari Hubungan Luar Negeri dan Buruh Migran DPP KSPSI,
juga menyambut positif apa yang dilakukan Kemnaker dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19
kedua ini.
Idris juga mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Menaker Ida Fauziyah yang sudah
maksimal dalam memperhatikan kesehatan pekerja dan buruh. "Buruh dan pekerja masih sangat
membutuhkan vaksin COVID-19 ini, saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh
Kemnaker pada pelaksanaan vaksin kedua COVID-19 ini," kata Idris Palar.
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Program vaksinasi ini sebagai bentuk
kepedulian pemerintah untuk memutus rantai penularan Covid-19 dan memberi perlindungan
keselamatan dan kesehatan khususnya pekerja/buruh, sehingga dapat bekerja dan beraktivitas
secara normal
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kiranya dari kegiatan vaksinasi yang kedua
ini bisa berjalan dengan baik seperti vaksinasi Covid-19 yang pertama. Mudah-mudahan
pelaksanaan vaksinasi ini dapat mempercepat pemulihan sektor ketenagakerjaan dan
perekonomian yang selama ini terdampak Pandemi Covid-19
positive - Elly Rosita Silaban (Presiden KSBSI) Semua pihak wajib bekerja sama dalam
menghindarkan diri dari ancaman pandemi Covid-19. Kedepannya, kami juga berharap kerja
sama yang baik antara pemerintah dengan Serikat Pekerja / Buruh akan tetap berlanjut dalam
menghadapi berbagai persoalan ketenagakerjaan
positive - Idris Palar (Perwakilan dari Hubungan Luar Negeri dan Buruh Migran DPP KSPSI) Buruh
dan pekerja masih sangat membutuhkan vaksin Covid-19 ini, saya sangat mengapresiasi apa
yang dilakukan oleh Kemnaker pada pelaksanaan vaksin kedua Covid-19 ini

Ringkasan
Masih dalam rangkaian peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day pada 2021,
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan
(Kemenkes) kembali mengadakan program vaksinasi Covid-19 bagi pekerja/buruh di Gedung
Serbaguna Kemnaker, Jakarta, Rabu (2/6/2021). Kegiatan vaksinasi Covid-19 tahap ke-2 ini
dilaksanakan selama 2 hari, 2 dan 3 Juni 2021 yang diikuti sekitar seribu orang perwakilan serikat
buruh/serikat pekerja (SP/SB) yang antara lain dihadiri anggota yang berasal dari KSPI, KSBSI,
Sarbumusi, dan KSPN.
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KEMNAKER ADAKAN KEMBALI VAKSINASI COVID-19 BAGI SERIBU PEKERJA DAN
BURUH
JAKARTA - Masih dalam rangkaian peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day pada 2021,
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan
(Kemenkes) kembali mengadakan program vaksinasi Covid-19 bagi pekerja/buruh di Gedung
Serbaguna Kemnaker, Jakarta, Rabu (2/6/2021).
Kegiatan vaksinasi Covid-19 tahap ke-2 ini dilaksanakan selama 2 hari, 2 dan 3 Juni 2021 yang
diikuti sekitar seribu orang perwakilan serikat buruh/serikat pekerja (SP/SB) yang antara lain
dihadiri anggota yang berasal dari KSPI, KSBSI, Sarbumusi, dan KSPN.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, kegiatan vaksinasi Covid-19 yang ditujukan
bagi para pekerja/buruh ini bertujuan mengendalikan laju penularan,, khususnya pada klaster
pekerja/buruh.
"Program vaksinasi ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah untuk memutus rantai penularan
Covid-19 dan memberi perlindungan keselamatan dan kesehatan khususnya pekerja/buruh,
sehingga dapat bekerja dan beraktivitas secara normal," kata Menaker Ida.
Meskipun sudah dilakukan vaksinasi, Menaker Ida mengingatkan pekerja/buruh agar tetap
disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan di di tempat kerja maupun di lingkungan
masyarakat.
Sementara itu, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI
dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri juga mengharapkan, pelaksanaan vaksinasi Covid19 ini dapat berjalan lancar dan pekerja yang sudah mengikuti vaksinasi dapat meningkatkan
produktivitas dalam bekerja.
"Kiranya dari kegiatan vaksinasi yang kedua ini bisa berjalan dengan baik seperti vaksinasi Covid19 yang pertama. Mudah-mudahan pelaksanaan vaksinasi ini dapat mempercepat pemulihan
sektor ketenagakerjaan dan perekonomian yang selama ini terdampak Pandemi Covid-19,"
katanya.
Sedangkan, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Elly Rosita Silaban,
mengapresiasi apa yang sudah dilakukan pemerintah terutama Kemnaker dalam melaksanaan
vaksinasi tahap kedua Covid-19 bagi para pekerja dan buruh. Inilah yang ditunggu oleh Serikat
Pekerja dan Serikat Buruh agar dapat hidup kembali normal.
"Semua pihak wajib bekerja sama dalam menghindarkan diri dari ancaman pandemi Covid-19.
Kedepannya, kami juga berharap kerja sama yang baik antara pemerintah dengan Serikat
Pekerja / Buruh akan tetap berlanjut dalam menghadapi berbagai persoalan ketenagakerjaan,"
tutur Elly Rosita.
Sementara itu, Idris Palar, perwakilan dari Hubungan Luar Negeri dan Buruh Migran DPP KSPSI,
juga menyambut positif apa yang dilakukan Kemnaker dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19
kedua ini.
Ia juga mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Menaker Ida Fauziyah yang sudah maksimal
dalam memperhatikan kesehatan pekerja dan buruh. "Buruh dan pekerja masih sangat
membutuhkan vaksin Covid-19 ini, saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh
Kemnaker pada pelaksanaan vaksin kedua Covid-19 ini," kata Idris Palar. CM (srf).
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Program vaksinasi ini sebagai bentuk
kepedulian pemerintah untuk memutus rantai penularan Covid-19 dan memberi perlindungan
keselamatan dan kesehatan khususnya pekerja/buruh, sehingga dapat bekerja dan beraktivitas
secara normal
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kiranya dari kegiatan vaksinasi yang kedua
ini bisa berjalan dengan baik seperti vaksinasi Covid-19 yang pertama. Mudah-mudahan
pelaksanaan vaksinasi ini dapat mempercepat pemulihan sektor ketenagakerjaan dan
perekonomian yang selama ini terdampak Pandemi Covid-19
positive - Elly Rosita Silaban (Presiden KSBSI) Semua pihak wajib bekerja sama dalam
menghindarkan diri dari ancaman pandemi Covid-19. Kedepannya, kami juga berharap kerja
sama yang baik antara pemerintah dengan Serikat Pekerja / Buruh akan tetap berlanjut dalam
menghadapi berbagai persoalan ketenagakerjaan
positive - Idris Palar (Perwakilan dari Hubungan Luar Negeri dan Buruh Migran DPP KSPSI) Buruh
dan pekerja masih sangat membutuhkan vaksin Covid-19 ini, saya sangat mengapresiasi apa
yang dilakukan oleh Kemnaker pada pelaksanaan vaksin kedua Covid-19 ini

Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan
(Kemenkes) kembali mengadakan program vaksinasi Covid-19 bagi pekerja/buruh di Gedung
Serbaguna Kemnaker, Jakarta, Rabu (2/6). Program ini merupakan rangkaian peringatan Hari
Buruh Internasional atau May Day 2021.
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KEMNAKER KEMBALI VAKSINASI COVID-19 1.000 PEKERJA DAN BURUH
JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bekerja sama dengan Kementerian
Kesehatan (Kemenkes) kembali mengadakan program vaksinasi Covid-19 bagi pekerja/buruh di
Gedung Serbaguna Kemnaker, Jakarta, Rabu (2/6).
Program ini merupakan rangkaian peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2021.
Kegiatan vaksinasi Covid-19 tahap ke-2 ini dilaksanakan selama 2 hari, 2-3 Juni 2021 dan diikuti
sekitar seribu orang perwakilan serikat buruh/serikat pekerja (SP/SB) yang antara lain dihadiri
anggota yang berasal dari KSPI, KSBSI, Sarbumusi, dan KSPN.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan kegiatan vaksinasi Covid-19 yang ditujukan
bagi para pekerja/buruh, khususnya pada klaster pekerja/buruh.
"Program vaksinasi ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah untuk memutus rantai penularan
Covid-19 dan memberi perlindungan keselamatan dan kesehatan khususnya pekerja/buruh,
sehingga dapat bekerja dan beraktivitas secara normal," kata Ida.
Meskipun sudah dilakukan vaksinasi, Ida mengingatkan pekerja/buruh agar tetap disiplin dalam
menjalankan protokol kesehatan di di tempat kerja maupun di lingkungan masyarakat.
Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos)
Kemnaker Indah Anggoro Putri juga mengharapkan, pelaksanaan vaksinasi Covid-19 ini dapat
berjalan lancar dan pekerja yang sudah mengikuti vaksinasi dapat meningkatkan produktivitas
dalam bekerja.
"Kiranya dari kegiatan vaksinasi yang kedua ini bisa berjalan dengan baik seperti vaksinasi Covid19 yang pertama. Mudah-mudahan pelaksanaan vaksinasi ini dapat mempercepat pemulihan
sektor ketenagakerjaan dan perekonomian yang selama ini terdampak Pandemi Covid-19,"
katanya.
Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban
mengapresiasi apa yang sudah dilakukan pemerintah terutama Kemnaker dalam melaksanaan
vaksinasi tahap kedua Covid-19 bagi para pekerja dan buruh.
Inilah yang ditunggu oleh Serikat Pekerja dan Serikat Buruh agar dapat hidup kembali normal.
"Semua pihak wajib bekerja sama dalam menghindarkan diri dari ancaman pandemi Covid-19.
Kedepannya, kami juga berharap kerja sama yang baik antara pemerintah dengan Serikat
Pekerja / Buruh akan tetap berlanjut dalam menghadapi berbagai persoalan ketenagakerjaan,"
kata Elly Rosita.
Sementara itu, Idris Palar, perwakilan dari Hubungan Luar Negeri dan Buruh Migran DPP KSPSI,
juga menyambut positif apa yang dilakukan Kemnaker dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19
kedua ini.
Idris juga mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Menaker Ida Fauziyah yang sudah
maksimal dalam memperhatikan kesehatan pekerja dan buruh.
"Buruh dan pekerja masih sangat membutuhkan vaksin Covid-19 ini, saya sangat mengapresiasi
apa yang dilakukan oleh Kemnaker pada pelaksanaan vaksin kedua Covid-19 ini," kata Idris
Palar.
(jpnn).
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Program vaksinasi ini sebagai bentuk
kepedulian pemerintah untuk memutus rantai penularan COVID-19 dan memberi perlindungan
keselamatan dan kesehatan khususnya pekerja/buruh, sehingga dapat bekerja dan beraktivitas
secara normal
positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker) Kiranya dari kegiatan vaksinasi yang kedua ini bisa
berjalan dengan baik seperti vaksinasi COVID-19 yang pertama. Mudah-mudahan pelaksanaan
vaksinasi ini dapat mempercepat pemulihan sektor ketenagakerjaan dan perekonomian yang
selama ini terdampak Pandemi COVID-19
positive - Elly Rosita Silaban (Presiden KSBSI) Semua pihak wajib bekerja sama dalam
menghindarkan diri dari ancaman pandemi COVID-19. Ke depannya, kami juga berharap kerja
sama yang baik antara pemerintah dengan Serikat Pekerja / Buruh akan tetap berlanjut dalam
menghadapi berbagai persoalan ketenagakerjaan
positive - Idris Palar (Perwakilan dari Hubungan Luar Negeri dan Buruh Migran DPP KSPSI) Buruh
dan pekerja masih sangat membutuhkan vaksin COVID-19 ini, saya sangat mengapresiasi apa
yang dilakukan oleh Kemnaker pada pelaksanaan vaksin kedua COVID-19 ini

Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan
(Kemenkes) kembali mengadakan program vaksinasi COVID-19 bagi pekerja/buruh. Kegiatan
yang digelar pada 2 dan 3 Juni itu berlangsung di Gedung Serbaguna Kemnaker, Jakarta.
Vaksinasi COVID-19 yang diadakan Kemnaker diikuti sekitar seribu perwakilan anggota serikat
pekerja/serikat buruh (SP/SB) dari KSPI, KSBSI, Sarbumusi, dan KSPN.
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KEMNAKER GELAR VAKSINASI SELAMA 2 HARI UNTUK SERIBU PEKERJA
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan
(Kemenkes) kembali mengadakan program vaksinasi COVID-19 bagi pekerja/buruh. Kegiatan
yang digelar pada 2 dan 3 Juni itu berlangsung di Gedung Serbaguna Kemnaker, Jakarta.
Vaksinasi COVID-19 yang diadakan Kemnaker diikuti sekitar seribu perwakilan anggota serikat
pekerja/serikat buruh (SP/SB) dari KSPI, KSBSI, Sarbumusi, dan KSPN.
"Program vaksinasi ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah untuk memutus rantai penularan
COVID-19 dan memberi perlindungan keselamatan dan kesehatan khususnya pekerja/buruh,
sehingga dapat bekerja dan beraktivitas secara normal," ujar Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah dalam keterangan tertulis, Rabu (2/6/2021).
Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos)
Kemnaker Indah Anggoro Putri menimpali, pekerja yang sudah mengikuti vaksinasi diharapkan
dapat meningkatkan produktivitas dalam bekerja. Dengan begitu perekonomian dan sektor
ketenagakerjaan bisa segera pulih.
"Kiranya dari kegiatan vaksinasi yang kedua ini bisa berjalan dengan baik seperti vaksinasi
COVID-19 yang pertama. Mudah-mudahan pelaksanaan vaksinasi ini dapat mempercepat
pemulihan sektor ketenagakerjaan dan perekonomian yang selama ini terdampak Pandemi
COVID-19," ungkap Indah.
Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban
menyampaikan serikat pekerja dan serikat buruh menantikan vaksinasi agar dapat bisa segera
bekerja dengan normal dan aman.
"Semua pihak wajib bekerja sama dalam menghindarkan diri dari ancaman pandemi COVID-19.
Ke depannya, kami juga berharap kerja sama yang baik antara pemerintah dengan Serikat
Pekerja / Buruh akan tetap berlanjut dalam menghadapi berbagai persoalan ketenagakerjaan,"
urai Elly.
Perwakilan dari Hubungan Luar Negeri dan Buruh Migran DPP KSPSI Idris Palar menambahkan
pihaknya menyambut positif apa yang dilakukan Kemnaker dalam pelaksanaan vaksinasi COVID19 kedua ini. Idris berterima kasih kepada Ida Fauziyah yang dinilainya bekerja maksimal dalam
memperhatikan kesehatan pekerja dan buruh. "Buruh dan pekerja masih sangat membutuhkan
vaksin COVID-19 ini, saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Kemnaker pada
pelaksanaan vaksin kedua COVID-19 ini," kata Idris.
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Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaaan ( Kemnaker ) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) kembali
menggelar program vaksinasi Covid-19 bagi para pekerja/buruh. Ini masih dalam rangka
memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day 2021. Kegiatan ini diselenggarakan selama
dua hari sejak 2 Juni hingga 3 Juni 2021 besok. Kegiatan yang diiikuti oleh seribu orang
perwakilan serikat buruh/serikat pekerja itu diselenggarakan di Gedung Juang Kemnaker. Para
buruh itu berasal dari KSPI, KSBSI, Sarbumusi, dan KSPN.

PEDULI TERHADAP PEKERJA, KEMNAKER KEMBALI GELAR VAKSINASI UNTUK
RIBUAN BURUH
Kementerian Ketenagakerjaaan ( Kemnaker ) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) kembali
menggelar program vaksinasi Covid-19 bagi para pekerja/buruh. Ini masih dalam rangka
memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day 2021.
Kegiatan ini diselenggarakan selama dua hari sejak 2 Juni hingga 3 Juni 2021 besok. Kegiatan
yang diiikuti oleh seribu orang perwakilan serikat buruh/serikat pekerja itu diselenggarakan di
Gedung Juang Kemnaker. Para buruh itu berasal dari KSPI, KSBSI, Sarbumusi, dan KSPN.
Menaker, Ida Fauziyah mengatakan, kegiatan vaksinasi kepada para para pekerja/buruh ini
bertujuan mengendalikan laju penularan Covid-19, khususnya pada klaster pekerja/buruh.
"Program vaksinasi ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah untuk memutus rantai penularan
Covid-19 dan memberi perlindungan keselamatan dan kesehatan khususnya pekerja/buruh,
sehingga dapat bekerja dan beraktivitas secara normal," tutur Ida dalam keterangannya di
Jakarta, Rabu, (2/6/2021).
Meskipun sudah dilakukan vaksinasi, Ida mengingatkan pekerja/buruh agar tetap disiplin dalam
menjalankan protokol kesehatan (prokes) di tempat kerja maupun di lingkungan masyarakat.
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Sementara itu, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI
dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri juga mengharapkan, pelaksanaan vaksinasi Covid19 ini dapat berjalan lancar dan pekerja yang sudah mengikuti vaksinasi dapat meningkatkan
produktivitas dalam bekerja.
"Kiranya dari kegiatan vaksinasi yang kedua ini bisa berjalan dengan baik seperti vaksinasi Covid19 yang pertama. Mudah-mudahan pelaksanaan vaksinasi ini dapat mempercepat pemulihan
sektor ketenagakerjaan dan perekonomian yang selama ini terdampak Pandemi," katanya.
Pada kesempatan yang sama, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI),
Elly Rosita Silaban, mengapresiasi apa yang sudah dilakukan pemerintah terutama Kemnaker
dalam melaksanaan vaksinasi tahap kedua Covid-19 bagi para pekerja dan buruh. Inilah yang
ditunggu oleh Serikat Pekerja dan Serikat Buruh agar dapat hidup kembali normal.
"Semua pihak wajib bekerja sama dalam menghindarkan diri dari ancaman pandemi Covid-19.
Kedepannya, kami juga berharap kerja sama yang baik antara pemerintah dengan Serikat
Pekerja / Buruh akan tetap berlanjut dalam menghadapi berbagai persoalan ketenagakerjaan,"
kata Elly Rosita.
Hal senada disampaikan oleh Idris Palar, perwakilan dari Hubungan Luar Negeri dan Buruh
Migran DPP KSPSI. Dia menyambut positif apa yang dilakukan Kemnaker dalam pelaksanaan
vaksinasi Covid-19 kedua ini.
Idris juga mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Ida Fauziyah yang sudah maksimal dalam
memperhatikan kesehatan pekerja dan buruh.
"Buruh dan pekerja masih sangat membutuhkan vaksin Covid-19 ini, saya sangat mengapresiasi
apa yang dilakukan oleh Kemnaker pada pelaksanaan vaksin kedua Covid-19 ini," tutup Idris
Palar.

35

Judul

7.300 pekerja migran pulang dari Malaysia, Kemenaker lakukan
kordinasi

Nama Media

antaranews.com

Newstrend
Halaman/URL

Perlindungan PMI
https://www.antaranews.com/berita/2188534/7300-pekerja-migranpulang-dari-malaysia-kemenaker-lakukan-kordinasi

Jurnalis

Prisca Triferna Violleta

Tanggal

2021-06-02 20:00:00

Ukuran
Warna

0
Warna

AD Value

Rp 17.500.000

News Value

Rp 52.500.000

Kategori

Kementerian Ketenagakerjaan

Layanan
Sentimen

Korporasi
Positif

Narasumber
positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Langkah Kemnaker selanjutnya,
melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait dan pemerintah daerah setelah
mendapatkan informasi valid terkait data jumlah PMI yang akan pulang, termasuk waktu dan
daerah asal masing-masing PMI
negative - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) lockdown
negative - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Yang masih jadi kendala dalam
pemulangan PMI bermasalah antara lain belum adanya alokasi anggaran di beberapa pemda,
baik untuk penanganan kepulangan ke daerah asal maupun untuk pelaksanaan karantina
kesehatan

Ringkasan
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Anwar Sanusi memastikan
pihaknya akan segera melakukan koordinasi terkait persiapan mengantisipasi kepulangan
sebanyak 7.300 pekerja migran Indonesia (PMI) dari Malaysia pada Juni-Juli 2021. "Langkah
Kemnaker selanjutnya, melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait dan
pemerintah daerah setelah mendapatkan informasi valid terkait data jumlah PMI yang akan
pulang, termasuk waktu dan daerah asal masing-masing PMI," katanya dalam keterangan resmi
di Jakarta, Rabu.

7.300 PEKERJA MIGRAN PULANG DARI MALAYSIA, KEMENAKER LAKUKAN
KORDINASI
Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Anwar Sanusi
memastikan pihaknya akan segera melakukan koordinasi terkait persiapan mengantisipasi
kepulangan sebanyak 7.300 pekerja migran Indonesia (PMI) dari Malaysia pada Juni-Juli 2021.
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"Langkah Kemnaker selanjutnya, melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait
dan pemerintah daerah setelah mendapatkan informasi valid terkait data jumlah PMI yang akan
pulang, termasuk waktu dan daerah asal masing-masing PMI," katanya dalam keterangan resmi
di Jakarta, Rabu.
Dalam rapat gabungan bersama DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu
(2/6), Anwar menjelaskan pihaknya masih belum memperoleh data dari perwakilan RI terkait
jumlah pasti PMI tidak berdokumen yang akan dipulangkan tersebut.
Saat ini, jumlah PMI yang berada di Malaysia dan memiliki izin resmi, Visa Pass Lawatan Kerja
Sementara per 15 Maret 2021 berjumlah 470.396 PMI.
Sedangkan hasil koordinasi Atase Ketenagakerjaan RI dengan pemerintah Malaysia
diinformasikan saat ini ada sekitar 7.300 tenaga kerja Indonesia bermasalah yang berada di
Depo Tahanan Imigrasi negara itu.
Dalam proses pemulangan tersebut akan diprioritaskan pemulangan PMI yang masuk dalam
kategori rentan seperti orang tua, ibu hamil dan anak-anak yang berada di tahanan.
Proses pendataan sendiri masih berlangsung di berbagai tahanan imigrasi di Malaysia yang
dilakukan secara bersamaan antara Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Kesehatan, UPT dan Badan
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).
Mengantisipasi kebijakan pemerintah Malaysia memberlakukan "lockdown" atau penutupan total,
Anwar mengatakan pihaknya juga telah meminta Atase Ketenagakerjaan melalui koordinasi
dengan perwakilan RI untuk mengantisipasi pengaduan apabila ada PMI yang juga ikut diliburkan
karena ketentuan dari pemerintah Malaysia.
Sementara penanganan kepulangan tenaga kerja Indonesia (TKI) bermasalah dari negara
penempatan selain Malaysia, ia mengatakan penanganan kepulangan dilakukan secara
terkoordinasi antar kementerian dan lembaga termasuk TNI dan Polri, serta pemerintah daerah.
"Yang masih jadi kendala dalam pemulangan PMI bermasalah antara lain belum adanya alokasi
anggaran di beberapa pemda, baik untuk penanganan kepulangan ke daerah asal maupun untuk
pelaksanaan karantina kesehatan," demikian Anwar Sanusi.
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Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) kembali mendorong serikat buruh /serikat pekerja
(SP/SB) dan manajemen PT Indomarco Prismatama ( Indomaret Group) untuk menyelesaikan
masalah ketenagakerjaan di perusahaan tersebut dengan mengedepankan musyawarah
mufakat. Kepala Biro Humas Kemnaker Chairul Fadhly Harahap mengatakan dialog antara kedua
pihak diperlukan untuk mencari solusi terbaik atas permasalahan yang menimpa Anwar Bessy
dengan PT Indomarco Prismatama, selaku pengelola ritel Indomaret.

KEMNAKER MINTA BURUH DAN INDOMARET DIALOG SELESAIKAN MASALAH
Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) kembali mendorong serikat buruh /serikat
pekerja (SP/SB) dan manajemen PT Indomarco Prismatama ( Indomaret Group) untuk
menyelesaikan masalah ketenagakerjaan di perusahaan tersebut dengan mengedepankan
musyawarah mufakat.
Kepala Biro Humas Kemnaker Chairul Fadhly Harahap mengatakan dialog antara kedua pihak
diperlukan untuk mencari solusi terbaik atas permasalahan yang menimpa Anwar Bessy dengan
PT Indomarco Prismatama, selaku pengelola ritel Indomaret.
"Kemnaker terus mendorong kedua pihak menyelesaikan perselisihan ketenagakerjaan dengan
hati yang tenang dan pikiran yang lapang, untuk mencari solusi terbaik yang menguntungkan
kedua belah pihak," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (2/6).
Chairul juga menilai musyawarah antara kedua pihak diperlukan untuk menjaga hubungan
industrial yang harmonis dan kondusif.
Terlebih, situasi pandemi covid-19 saat ini berdampak terhadap kondisi perekonomian yang sulit.
"Kondisi ini selayaknya menjadi momen bagi semua pihak harus bersatu, saling memahami, dan
saling mendukung dalam menghadapi pandemi," sebutnya.
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Karena itu pula, serikat buruh dan Indomaret harus sama-sama memiliki iktikad baik untuk
menuntaskan persoalan ketenagakerjaan dan mengedepankan dialog hubungan industrial.
"Sekali lagi, Kemnaker terus mendorong perselisihan di Indomarco untuk dicarikan solusi
bersama melalui dialog secara bipartit antara kedua pihak," kata Chairul.
Seperti diketahui, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengancam melakukan boikot
terhadap Indomaret jika manajemen Indomarco tetap membawa kasus Anwar Bessy ke meja
hijau.
Anwar Bessy merupakan seorang karyawan yang tidak sengaja merusak gypsum kantor
perusahaan tersebut saat aksi menuntut pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) 2020 yang
masih tertunggak. Pekerja menyatakan perusahaan menunggak pembayaran THR kepada buruh
sebesar 50 persen.
Namun, perusahaan mengklaim perusahaan sudah membayar THR sebesar satu bulan upah.
Pembayaran THR tersebut sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016
tentang THR Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
Sementara Jumat (28/5) lalu, Kemnaker melalui Ditjen PHI dan Jamsos telah beberapa kali
melakukan fasilitasi manajemen Indomarco dengan SP/SB untuk bertemu dan berdialog mencari
win-win solution terkait masalah Anwar Bessy.
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Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali mendorong serikat buruh/serikat pekerja
(SP/SB) dan manajemen PT Indomarco Prismatama (Indomaret Group) untuk menyelesaikan
masalah ketenagakerjaan di perusahaan tersebut dengan mengedepankan musyawarah
mufakat.

KEMNAKER MINTA INDOMARET SELESAIKAN PERSOALAN DENGAN PEKERJA
JAKARTA -- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali mendorong serikat buruh/serikat
pekerja (SP/SB) dan manajemen PT Indomarco Prismatama (Indomaret Group) untuk
menyelesaikan masalah ketenagakerjaan di perusahaan tersebut dengan mengedepankan
musyawarah mufakat.
"Kemnaker terus mendorong kedua pihak menyelesaikan perselisihan ketenagakerjaan dengan
hati yang tenang dan pikiran yang lapang, untuk mencari solusi terbaik yang menguntungkan
kedua belah pihak," ujar Kepala Biro Humas Kemnaker, Chairul Fadhly Harahap, melalui Siaran
Pers Biro Humas Kemnaker, di Jakarta, Rabu (2/6).
Chairul meyakini, permasalahan yang menimpa Anwar Bessy dengan PT Indomarco Prismatama,
selaku pengelola ritel Indomaret, dapat diselesaikan secara dialog atau komunikasi yang baik
untuk mencari jalan terbaik. "Untuk menjaga hubungan industrial yang harmonis dan kondusif,
prioritaskan dialog untuk mencari win-win solution terbaik, " katanya.
Chairul, menyatakan situasi pandemi Covid-19 berdampak terhadap kondisi perekonomian yang
sulit. Kondisi ini selayaknya menjadi momen bagi semua pihak harus bersatu, saling memahami,
dan saling mendukung dalam menghadapi pandemi.
Oleh karenanya, kedua pihak baik harus terus memupuk dialog hubungan industrial dan
mempererat kebersamaan. Chairul pun berpendapat kedua pihak memiliki iktikad baik untuk
menuntaskan persoalan ketenagakerjaan.
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"Sekali lagi, Kemnaker terus mendorong perselisihan di Indomarco untuk dicarikan solusi
bersama melalui dialog secara bipartit antara kedua pihak," kata Chairul.
Sebelumnya, pada Jumat (28/5) lalu, Kemnaker melalui Ditjen PHI dan Jamsos telah beberapa
kali melakukan fasilitasi manajemen Indomarco dengan SP/SB untuk bertemu dan bersamasama mencari solusi dan jalan terbaik dengan mengedepankan iktikad baik, untuk menjaga
hubungan industrial yang harmonis dan kondusif.
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positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Kami mendukung tiga isu prioritas yang
disampaikan Presidensi Italia, karena hal ini sejalan dengan apa yang kita upayakan dalam
menangani dampak pandemi Covid-19 di Indonesia
neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Jadi, memang tiga isu prioritas itu
sangat penting untuk dibahas, termasuk soal gender yang selama ini menjadi concern kita
positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Dunia usaha dan industri berubah
begitu dinamis. Oleh karena itu, harus ada jaminan pelindungan sosial yang memadai bagi para
pekerja/buruh
positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Dalam Annex-3 ini dibahas tentang
Pekerjaan Jarak Jauh dan Platform pekerjaan yang saat ini langkah dan kebijakannya sedang
mulai ditetapkan secara global di berbagai negara

Ringkasan
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) mendukung tiga isu
prioritas yang disampaikan Presidensi Italia pada forum 4th Employment Working Group (EWG)
G20. Ketiga isu prioritas tersebut dinilai sejalan dengan target Indonesia dalam memulihkan
ekonomi akibat pandemi Covid-19.

INDONESIA DUKUNG TIGA ISU PRIORITAS KETENAGAKERJAAN DI FORUM G20
JAKARTA - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker )
mendukung tiga isu prioritas yang disampaikan Presidensi Italia pada forum 4th Employment
Working Group (EWG) G20.
Ketiga isu prioritas tersebut dinilai sejalan dengan target Indonesia dalam memulihkan ekonomi
akibat pandemi Covid-19.
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Dalam forum 4th EWG yang berlangsung secara virtual pada Selasa (1/6), Sekretaris Jenderal
Kemnaker Anwar Sanusi menjelaskan bahwa G20 di bawah Presidensi Italia memiliki pandangan
untuk secepatnya memulihkan kondisi ekonomi dunia akibat pandemi Covid-19.
Untuk itu, negara-negara dunia, khususnya anggota G20 harus memprioritaskan 3 isu utama,
yaitu menciptakan pekerjaan lebih banyak, lebih baik, dan bergaji sama bagi perempuan; sistem
pelindungan sosial di dunia kerja yang terus berubah; serta pola kerja, organisasi bisnis, dan
proses produksi di era digitalisasi.
"Kami mendukung tiga isu prioritas yang disampaikan Presidensi Italia, karena hal ini sejalan
dengan apa yang kita upayakan dalam menangani dampak pandemi Covid-19 di Indonesia," kata
Anwar Sanusi.
Dia menjelaskan, melalui Annex-1, Presidensi Italia menyampaikan Peta Jalan (roadmap) Menuju
Pekerjaan Yang Lebih Banyak, Lebih Baik, dan Lebih Setara bagi perempuan. Peta jalan ini
diyakini mampu melampaui Target Brisbane.
"Jadi, memang tiga isu prioritas itu sangat penting untuk dibahas, termasuk soal gender yang
selama ini menjadi concern kita," ucapnya.
Kemudian pada Annex-2 berupa prinsip kebijakan G20 untuk memastikan akses ke perlindungan
sosial yang memadai bagi semua orang di dunia kerja yang terus berubah.
Anwar mengatakan, Annex-2 ini sejalan dengan Indonesia yang telah memberlakukan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menawarkan pelindungan sosial berupa
Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
"Dunia usaha dan industri berubah begitu dinamis. Oleh karena itu, harus ada jaminan
pelindungan sosial yang memadai bagi para pekerja/buruh," kata Anwar.
Terakhir, Annex-3 yang mencakup prinsip-prinsip panduan untuk pengaturan kerja dan platform
kerja jarak jauh. Platform ini diperlukan mengingat Era Digitalisasi dan pandemi Covid-19 telah
mempercepat disrupsi ekonomi.
"Dalam Annex-3 ini dibahas tentang Pekerjaan Jarak Jauh dan Platform pekerjaan yang saat ini
langkah dan kebijakannya sedang mulai ditetapkan secara global di berbagai negara," pungkas
Anwar Sanusi.
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Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) kembali mendorong serikat buruh/serikat pekerja
(SP/SB) dan manajemen PT Indomarco Prismatama (Indomaret Group) untuk menyelesaikan
masalah ketenagakerjaan di perusahaan tersebut dengan mengedepankan musyawarah
mufakat.

MANAJEMEN VS PEKERJA INDOMARET, KEMNAKER: SELESAIKAN PERSELISIHAN
YANG MENGUNTUNGKAN
JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) kembali mendorong serikat buruh/serikat
pekerja (SP/SB) dan manajemen PT Indomarco Prismatama (Indomaret Group) untuk
menyelesaikan masalah ketenagakerjaan di perusahaan tersebut dengan mengedepankan
musyawarah mufakat.
"Kemnaker terus mendorong kedua pihak menyelesaikan perselisihan ketenagakerjaan dengan
hati yang tenang dan pikiran yang lapang, untuk mencari solusi terbaik yang menguntungkan
kedua belah pihak," ujar Kepala Biro Humas Kemnaker Chairul Fadhly Harahap di Jakarta, Rabu
(2/6/2021).
Chairul meyakini, permasalahan yang menimpa Anwar Bessy dengan PT Indomarco Prismatama,
selaku pengelola ritel Indomaret, dapat diselesaikan secara dialog atau komunikasi yang baik
untuk mencari jalan terbaik. "Untuk menjaga hubungan industrial yang harmonis dan kondusif,
prioritaskan dialog untuk mencari win-win solution terbaik, " katanya.
Chairul menyatakan situasi pandemi COVID-19 berdampak terhadap kondisi perekonomian yang
sulit. Kondisi ini selayaknya menjadi momen bagi semua pihak harus bersatu, saling memahami,
dan saling mendukung dalam menghadapi pandemi.

44

Oleh karenanya, kedua pihak baik harus terus memupuk dialog hubungan industrial dan
mempererat kebersamaan. Chairul pun berpendapat kedua pihak memiliki iktikad baik untuk
menuntaskan persoalan ketenagakerjaan.
"Sekali lagi, Kemnaker terus mendorong perselisihan di Indomarco untuk dicarikan solusi
bersama melalui dialog secara bipartit antara kedua pihak," kata Chairul.
Sebelumnya, pada Jumat (28/5) lalu, Kemnaker melalui Ditjen PHI dan Jamsos telah beberapa
kali melakukan fasilitasi manajemen Indomarco dengan SP/SB untuk bertemu dan bersamasama mencari solusi dan jalan terbaik dengan mengedepankan iktikad baik, untuk menjaga
hubungan industrial yang harmonis dan kondusif.
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Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) kembali mendorong serikat buruh/serikat pekerja
(SP/SB) dan manajemen PT Indomarco Prismatama (Indomaret Group) untuk menyelesaikan
masalah ketenagakerjaan di perusahaan tersebut dengan mengedepankan musyawarah
mufakat. "Kemnaker terus mendorong kedua pihak menyelesaikan perselisihan ketenagakerjaan
dengan hati yang tenang dan pikiran yang lapang, untuk mencari solusi terbaik yang
menguntungkan kedua belah pihak," ujar Kepala Biro Humas Kemnaker Chairul Fadhly Harahap
melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker di Jakarta, Rabu (2/6/2021).

KEMNAKER DORONG MANAJEMEN DAN PEKERJA INDOMARCO SELESAIKAN
PERSELISIHAN SECARA MUSYAWARAH
JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) kembali mendorong serikat buruh/serikat
pekerja (SP/SB) dan manajemen PT Indomarco Prismatama (Indomaret Group) untuk
menyelesaikan masalah ketenagakerjaan di perusahaan tersebut dengan mengedepankan
musyawarah mufakat.
"Kemnaker terus mendorong kedua pihak menyelesaikan perselisihan ketenagakerjaan dengan
hati yang tenang dan pikiran yang lapang, untuk mencari solusi terbaik yang menguntungkan
kedua belah pihak," ujar Kepala Biro Humas Kemnaker Chairul Fadhly Harahap melalui siaran
pers Biro Humas Kemnaker di Jakarta, Rabu (2/6/2021).
Chairul meyakini permasalahan yang menimpa Anwar Bessy dengan PT Indomarco Prismatama,
selaku pengelola ritel Indomaret, dapat diselesaikan secara dialog atau komunikasi yang baik
untuk mencari jalan terbaik.
"Untuk menjaga hubungan industrial yang harmonis dan kondusif, prioritaskan dialog untuk
mencari win-win solution terbaik, " katanya.
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Chairul, menyatakan situasi pandemi COVID-19 berdampak terhadap kondisi perekonomian yang
sulit. Kondisi ini selayaknya menjadi momen bagi semua pihak harus bersatu, saling memahami,
dan saling mendukung dalam menghadapi pandemi.
Oleh karena itu, kedua pihak baik harus terus memupuk dialog hubungan industrial dan
mempererat kebersamaan.
Chairul pun berpendapat kedua pihak memiliki iktikad baik untuk menuntaskan persoalan
ketenagakerjaan.
"Sekali lagi, Kemnaker terus mendorong perselisihan di Indomarco untuk dicarikan solusi
bersama melalui dialog secara bipartit antara kedua pihak," kata Chairul.
Sebelumnya, pada Jumat (28/5/2021) lalu, Kemnaker melalui Ditjen PHI dan Jamsos telah
beberapa kali melakukan fasilitasi manajemen Indomarco dengan SP/SB untuk bertemu.
Pertemuan itu bertujuan untuk bersama-sama mencari solusi dan jalan terbaik dengan
mengedepankan iktikad baik, untuk menjaga hubungan industrial yang harmonis dan kondusif.

47

Judul

Kemnaker Dorong Manajemen dan Pekerja Indomaret Ambil Jalan
Damai

Nama Media

sindonews.com

Newstrend
Halaman/URL

Aksi Boikot Produk Indomaret
https://ekbis.sindonews.com/read/444190/34/kemnaker-dorongmanajemen-dan-pekerja-indomaret-ambil-jalan-damai-1622624775

Jurnalis

Michelle Natalia

Tanggal

2021-06-02 17:20:00

Ukuran
Warna

0
Warna

AD Value

Rp 17.500.000

News Value

Rp 52.500.000

Kategori

Ditjen PHI & Jamsos

Layanan
Sentimen

Korporasi
Positif

Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus mendorong serikat buruh/serikat pekerja
(SP/SB) dan manajemen PT Indomarco Prismatama ( Indomaret Group ) mengedepankan
musyawarah mufakat guna menyelesaikan masalah ketenagakerjaan di perusahaan tersebut.
"Kemnaker terus mendorong kedua pihak menyelesaikan perselisihan ketenagakerjaan dengan
hati yang tenang dan pikiran yang lapang, untuk mencari solusi terbaik yang menguntungkan
kedua belah pihak," ujar Kepala Biro Humas Kemnaker Chairul Fadhly Harahap di Jakarta, Rabu
(2/6/2021).

KEMNAKER DORONG MANAJEMEN DAN PEKERJA INDOMARET AMBIL JALAN DAMAI
JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus mendorong serikat buruh/serikat
pekerja (SP/SB) dan manajemen PT Indomarco Prismatama ( Indomaret Group )
mengedepankan musyawarah mufakat guna menyelesaikan masalah ketenagakerjaan di
perusahaan tersebut.
"Kemnaker terus mendorong kedua pihak menyelesaikan perselisihan ketenagakerjaan dengan
hati yang tenang dan pikiran yang lapang, untuk mencari solusi terbaik yang menguntungkan
kedua belah pihak," ujar Kepala Biro Humas Kemnaker Chairul Fadhly Harahap di Jakarta, Rabu
(2/6/2021).
Chairul meyakini, permasalahan yang menimpa Anwar Bessy dengan PT Indomarco Prismatama,
selaku pengelola ritel Indomaret, dapat diselesaikan secara dialog atau komunikasi yang baik
untuk mencari jalan terbaik.
"Untuk menjaga hubungan industrial yang harmonis dan kondusif, prioritaskan dialog untuk
mencari win-win solution terbaik," tegasnya.
Chairul mengatakan situasi pandemi berdampak terhadap kondisi perekonomian. Kondisi sulit ini
selayaknya menjadi momen bagi semua pihak untuk bersatu, saling memahami, dan saling
mendukung menghadapi pandemi.
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Karenanya, dia meminta, kedua pihak baik terus memupuk dialog hubungan industrial dan
mempererat kebersamaan. Chairul pun berpendapat kedua pihak memiliki iktikad baik untuk
menuntaskan persoalan ketenagakerjaan.
"Sekali lagi, Kemnaker terus mendorong perselisihan di Indomarco untuk dicarikan solusi
bersama melalui dialog secara bipartit antara kedua pihak," ujar Chairul.
Jumat (28/5) lalu, Kemnaker melalui Ditjen PHI dan Jamsos telah beberapa kali melakukan
fasilitasi manajemen Indomarco dengan SP/SB untuk bertemu dan bersama-sama mencari solusi
dan jalan terbaik dengan mengedepankan iktikad baik, untuk menjaga hubungan industrial yang
harmonis dan kondusif.
(fai).
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positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Kami mendukung tiga isu prioritas yang
disampaikan Presidensi Italia, karena hal ini sejalan dengan apa yang kita upayakan dalam
menangani dampak pandemi Covid-19 di Indonesia
neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Jadi memang tiga isu prioritas itu sangat
penting untuk dibahas, termasuk soal gender yang selama ini menjadi concern kita
positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Dunia usaha dan industri berubah
begitu dinamis. Oleh karenanya, harus ada jaminan pelindungan sosial yang memadai bagi para
pekerja/buruh
positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Dalam Annex-3 ini dibahas tentang
Pekerjaan Jarak Jauh dan Platform pekerjaan yang saat ini langkah dan kebijakannya sedang
mulai ditetapkan secara global di berbagai negara

Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan mendukung tiga isu prioritas yang disampaikan Presidensi Italia
pada forum 4th Employment Working Group (EWG) G20. Ketiga isu prioritas tersebut dinilai
sejalan dengan target Indonesia dalam memulihkan ekonomi akibat pandemi covid-19.

INDONESIA DUKUNG 3 ISU PRIORITAS KETENAGAKERJAAN FORUM G20
KEMENTERIAN Ketenagakerjaan mendukung tiga isu prioritas yang disampaikan Presidensi Italia
pada forum 4th Employment Working Group (EWG) G20. Ketiga isu prioritas tersebut dinilai
sejalan dengan target Indonesia dalam memulihkan ekonomi akibat pandemi covid-19.
Dalam forum tersebut, Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi menjelaskan bahwa G20 di bawah
Presidensi Italia memiliki pandangan untuk secepatnya memulihkan kondisi ekonomi dunia akibat
pandemi covid-19.
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Untuk itu, Negara-negara Dunia, khususnya anggota G20 harus memprioritaskan 3 isu utama
yaitu menciptakan pekerjaan lebih banyak, lebih baik, dan bergaji sama bagi perempuan; sistem
pelindungan sosial di dunia kerja yang terus berubah; serta pola kerja, organisasi bisnis, dan
proses produksi di era digitalisasi.
"Kami mendukung tiga isu prioritas yang disampaikan Presidensi Italia, karena hal ini sejalan
dengan apa yang kita upayakan dalam menangani dampak pandemi Covid-19 di Indonesia," kata
Anwar dalam keterangannya, Selasa (2/6).
Anwar menjelaskan melalui Annex-1, Presidensi Italia menyampaikan Peta Jalan (roadmap)
Menuju Pekerjaan Yang Lebih Banyak, Lebih Baik, dan Lebih Setara bagi perempuan. Peta jalan
ini diyakini mampu melampaui Target Brisbane.
"Jadi memang tiga isu prioritas itu sangat penting untuk dibahas, termasuk soal gender yang
selama ini menjadi concern kita," ucapnya.
Kemudian pada Annex-2 berupa prinsip kebijakan G20 untuk memastikan akses ke perlindungan
sosial yang memadai bagi semua orang di dunia kerja yang terus berubah.
Anwar mengatakan, Annex-2 ini sejalan dengan Indonesia yang telah memberlakukan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Di mana UU Cipta Kerja menawarkan
pelindungan sosial berupa Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) "Dunia usaha dan industri
berubah begitu dinamis. Oleh karenanya, harus ada jaminan pelindungan sosial yang memadai
bagi para pekerja/buruh," ujarnya.
Terakhir, Annex-3 yang mencakup prinsip-prinsip panduan untuk pengaturan kerja dan platform
kerja jarak jauh. Platform ini diperlukan mengingat Era Digitalisasi dan pandemi Covid-19 telah
mempercepat desrupsi ekonomi.
"Dalam Annex-3 ini dibahas tentang Pekerjaan Jarak Jauh dan Platform pekerjaan yang saat ini
langkah dan kebijakannya sedang mulai ditetapkan secara global di berbagai negara,"
pungkasnya. (OL-6).
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Ringkasan
BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek membukukan kinerja yang sangat baik. Hal ini
tertuang dalam Laporan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Program (LK-LPP). Kepala Kantor
BP Jamsostek Cabang Jakarta Menara Jamsostek, Mohamad Irfan mengatakan, dengan hasil
audit LK-LPP BPJamsostek untuk tahun 2020 akan menambah kepercayaan pekerja terhadap
pengelolaan dana peserta.

LIKUIDITAS BP JAMSOSTEK SEHAT, KEPERCAYAAN PESERTA BERTAMBAH
Jakarta, BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek membukukan kinerja yang sangat baik. Hal
ini tertuang dalam Laporan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Program (LK-LPP).
Kepala Kantor BP Jamsostek Cabang Jakarta Menara Jamsostek, Mohamad Irfan mengatakan,
dengan hasil audit LK-LPP BPJamsostek untuk tahun 2020 akan menambah kepercayaan pekerja
terhadap pengelolaan dana peserta.
"Tentunya dengan hasil audit LK-LPP BPJamsostek untuk tahun 2020 yang dinyatakan likuiditas
sehat dan imbal hasil investasi yang baik ini akan semakin menambah kepercayaan pekerja
terhadap pengelolaan dana peserta," ungkap Irfan dalam keterangan resmi dikutip Rabu
(2/6/2021).
Ia menambahkan, pengelolaan dana BP Jamsostek dilakukan secara transparan dan pihaknya
konsisten bekerja dengan penuh kehati-hatian menerapkan prinsip-prinsip good governance .
Laporan Keuangan BPJS Ketenagakerjaan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Razikun
Tarkosunaryo (member of MSI Global Alliance) dengan opini WTM (wajar tanpa modifikasian).
Sementara laporan pengelolaan program (LPP) jaminan hari tua (JHT), jaminan pensiun (JP),
jaminan kecelakaan kerja (JKK), dan jaminan kematian (JKM) dinyatakan telah sesuai dengan
kriteria penyajian berdasarkan kriteria pada Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2013.
Penyampaian hasil audit LK-LPP BP Jamsostek untuk tahun 2020 kepada publik lebih cepat dari
yang ditargetkan regulasi yaitu 31 Juli 2021.
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Ketua Dewan Pengawas BP Jamsostek Muhammad Zuhri memberikan apresiasi kepada
manajemen BP Jamsostek atas penyampaian laporan keuangan yang dilakukan lebih cepat dari
tahun-tahun sebelumnya.
"Kami mampu menyampaikan transparansi pengelolaan melalui publikasi hasil audit satu bulan
lebih cepat dari target regulasi. Ini merupakan salah satu capaian manajemen BPJamsostek
periode 2021-2026 dan menjadi langkah awal yang perlu diapresiasi," ujar Zuhri.
Hasil dari audit LK dan LPP tersebut menyatakan Aset Dana Jaminan Sosial (DJS) terdiri dari JKK,
JKM, JHT, dan JP tumbuh hingga 13%. Hal tersebut dicapai meski terdapat peningkatan klaim
JHT hingga 22%, sebagai dampak dari pandemi Covid-19, dan adanya kebijakan Relaksasi Iuran
dengan potongan hingga 99% selama 6 bulan. Tingkat Kesehatan Keuangan DJS maupun Badan
BP Jamsostek selama tahun 2020 juga dalam kondisi yang aman dan sehat.
Direktur Utama BP Jamsostek Anggoro Eko Cahyo menjelaskan, pertumbuhan DJS ini antara lain
ditopang kinerja investasi BPJamsostem tahun 2020. Capaian dana investasi aset DJS ini tumbuh
hingga 13,16% dari tahun sebelumnya dengan hasil investasi tumbuh sebesar 11,42%.
"Aset DJS yang dikelola BP Jamsostek meningkat 13% dibandingkan tahun sebelumnya yakni
sebesar Rp 483,78 triliun. Jika ditambah dengan Aset Badan dari BPJ amsostek sebesar Rp 15,8
triliun, maka sampai dengan penghujung tahun 2020 secara total BP Jamsostek mengelola aset
sebesar Rp 499,58 triliun," ujar Anggoro.
Sumber: BeritaSatu.com.
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Ringkasan
Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO) sependapat dengan Hero Grup
yang menutup semua gerai Giant karena hal tersebut dinilai dapat menyelamatkan hidup
perusahaan secara berkelanjutan. Dewan Penasehat Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan
Indonesia ( HIPPINDO ), Tutum Rahanta mengungkapkan, keprihatinannya terhadap keputusan
Hero Grup dalam menutup seluruh gerai Giant . Namun Dia sependapat dengan Hero Grup
karena hal tersebut dinilai dapat menyelamatkan hidup perusahaan secara berkelanjutan.

BISNIS GIANT RUNTUH DEMI MENYELAMATKAN PERUSAHAAN SECARA
KESELURUHAN
JAKARTA - Dewan Penasehat Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia ( HIPPINDO ),
Tutum Rahanta mengungkapkan, keprihatinannya terhadap keputusan Hero Grup dalam
menutup seluruh gerai Giant . Namun Dia sependapat dengan Hero Grup karena hal tersebut
dinilai dapat menyelamatkan hidup perusahaan secara berkelanjutan.
"Saya sependapat dengan Hero Grup. Karena menurut saya keputusan itu untuk menyelamatkan
perusahaan secara keseluruhan," ujarnya dalam Market Review di IDX Channel, Rabu
(2/6/2021).
Dari hasil pengamatan Tutum, salah satu faktor ditutupnya gerai Giant ada pada internal
perusahaan yang terdapat atmosfir-atmosfir yang selama ini mulai ditinggalkan oleh konsumen.
Tutum mengatakan, perusahaan ritel atau outlet-outlet yang tidak bisa menjanjikan dalam kurun
waktu tertentu, harus melihat perkembangan perusahaannya apakah harus ditutup atau tidak.
Dia menyebut, apabila dengan ditutup adalah langkah yang terbaik untuk perusahaan secara
keseluruhan, maka itu bisa dilakukan satu persatu terlebih dahulu sambil mencari strategi baru
sebelum penutupan total seperti Giant.
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Sementara itu Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta para Menteri Kabinet
Indonesia Maju memikirkan nasib pelaku UMKM yang terdampak penutupan gerai ritel Giant.
Ribuan pelaku usaha kecil pemasok barang-barang kebutuhan rumah tangga dan makanan
tersebut diduga kehilangan pendapatan setelah Hero Grup mengumumkan penutupan seluruh
gerai Giant di Indonesia.
Hilangnya pendapatan para pemasok barang ke Giant diprediksi akan berimbas pada
bertambahnya jumlah pengangguran atau pekerja yang dirumahkan dari sektor UMKM. Selama
pandemi Covid-19 tercatat ada 29 juta orang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) serta
terimbas pada pengurangan jam kerja.
Selain memperhatikan UMKM, Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, pemerintah harus
memikirkan sekitar 3000 karyawan Giant yang terancam kehilangan pekerjaan akibat penutupan
gerai.
Selain itu, pemerintah juga harus memastikan batas waktu tanggal penyelesaian kasus PHK dan
skema penyelamatan lainnya seperti penyakuran pekerja ke unit usaha Hero Grup lainnya.
Menurut Said, ribuan karyawan ini harus disalurkan ke unit usaha Hero Grup lainnya seperti Hero
Supermarket, Guardian, dan IKEA. Hak-hak ribuan pekerja Giant juga harus dipastikan terbayar
sesuai dengan isi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) menggunakan aturan pesangon lama yang ada
dalam UU Ketenagakerjaan.
(akr).
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positive - Zainudin (Direktur Kepesertaan BPJamsostek) PMI ini peserta Program Jamsostek,
sehingga kami akan memastikan manfaat perlindungannya
neutral - Zainudin (Direktur Kepesertaan BPJamsostek) Untuk mereka yang sudah terlindungi
program jaminan sosial ketenagakerjaan, kami ingin pastikan apakah masih ada hak-haknya yg
masih kami lindungi, misalnya masih adakah jaminan hari tuanya di BPJamsostek, sebisa
mungkin sebelum balik ke daerah asal sudah kami bayarkan
positive - Firdaus Zazali (Plt Deputi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Eropa Timur Tengah)
Kami akan terus bekerja sama dengan BPJamsostek dan Satgas untuk memberikan yang terbaik
kepada PMI. Kita harapkan bantuan seperti ini juga dapat diberikan untuk beberapa titik lagi
positive - Zainudin (Direktur Kepesertaan BPJamsostek) Semuanya merupakan wujud negara
hadir memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Tugas kami sebagai institusi
yang diberi mandat mewakili negara untuk melindungi semua pekerja, termasuk pekerja migran

Ringkasan
BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
(BP2MI) kembali tinjau Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang menjalani karantina terpusat di
Wisma Atlet Pademangan, Rabu, 2 Juni. Dalam tinjauan kali ini Direktur Kepesertaan
BPJamsostek, Zainudin menyerahkan bantuan berupa 750 pak hand sanitizer, 5.000 masker
bedah, 750 kaleng susu dalam kemasan, dan 4.5000 multivitamin yang diserahkan langsung
oleh. Dia didampingi Plt Deputi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Eropa Timur Tengah
BP2MI, Firdaus Zazali.
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BPJAMSOSTEK SERAHKAN BANTUAN UNTUK PMI DI WISMA ATLET
INFO NASIONAL- BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) dan Badan Perlindungan Pekerja
Migran Indonesia (BP2MI) kembali tinjau Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang menjalani
karantina terpusat di Wisma Atlet Pademangan, Rabu, 2 Juni.
Dalam tinjauan kali ini Direktur Kepesertaan BPJamsostek, Zainudin menyerahkan bantuan
berupa 750 pak hand sanitizer, 5.000 masker bedah, 750 kaleng susu dalam kemasan, dan
4.5000 multivitamin yang diserahkan langsung oleh. Dia didampingi Plt Deputi Penempatan dan
Pelindungan Kawasan Eropa Timur Tengah BP2MI, Firdaus Zazali.
Hadir juga dalam kegiatan tersebut antara lain Kasubdit Karantina Kesehatan Dirjen Pencegahan
dan Pengendalian Kemenkes Dr. Benget Saragih dan Kolonel infanteri Dodi Tri Winarto sebagai
As Ops Kasdam jaya.
Jay panggilan akrab Zainudin, mengatakan, pihaknya kembali meninjau PMI yang tiba dan
menjalani karantina mandiri. "PMI ini peserta Program Jamsostek, sehingga kami akan
memastikan manfaat perlindungannya," ujarnya.
Sesuai aturan protokol kesehatan perjalanan internasional pada masa Pandemi Covid-19, pelaku
perjalanan luar negeri yang tiba di Indonesia wajib menjalankan karantina selama lima hari
sebelum kembali ke daerah masing-masing, tak terkecuali PMI. Mereka yang menjalani karantina
di Wisma Atlet difasilitasi oleh Negara.
"Untuk mereka yang sudah terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan, kami ingin
pastikan apakah masih ada hak-haknya yg masih kami lindungi, misalnya masih adakah jaminan
hari tuanya di BPJamsostek, sebisa mungkin sebelum balik ke daerah asal sudah kami bayarkan,"
kata Jay.
Perlindungan yang diberikan BPJamsostek untuk perlindungan PMI adalah Jaminan Kecelakaan
Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm). Para PMI juga dapat secara sukarela mengikuti
program Jaminan Hari Tua (JHT).
Selain melayani PMI yang kembali ke tanah air, BPJamsostek juga terus berupaya meningkatkan
kualitas pelayanan kepada PMI di wilayah penempatan. Hal itu ditunjukkan melalui kerjasama
dengan Bank Mandiri melalui Mandiri International Remittance (MIR) untuk menyiapkan channel
pembayaran bagi peserta BPJamsostek sektor PMI di Malaysia.
Kerja sama ini memungkinkan pembayaran iuran BPJamsostek semakin mudah karena para PMI
hanya perlu melakukan registrasi pada aplikasi mobile BPJamsostekhingga mendapatkan kode
pembayaran. Lalu datang ke salah satu cabang MIR di Malaysia untuk melakukan pembayaran
iuran BPJamsostek.
Secara rinci Jay menjelaskan manfaat yang diterima PMI jika menjadi peserta, dengan iuran
sebesar Rp3 70 ribu, PMI akan mendapatkan perlindungan selama 31 bulan. Pengobatan tanpa
batas biaya bagi PMI yang mengalami kecelakaan kerja, penggantian biaya gagal berangkat atau
gagal ditempatkan sebesar masing-masing Rp 7,5 juta dan santunan meninggal dunia sebesar
Rp85 juta.
Firdaus Zazali mengapresiasi bantuan BPJamsostek kepada PMI yang juga aset bangsa."Kami
akan terus bekerja sama dengan BPJamsostek dan Satgas untuk memberikan yang terbaik
kepada PMI. Kita harapkan bantuan seperti ini juga dapat diberikan untuk beberapa titik lagi, "
katanya.
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Menurut data BPJamsostek, secara nasional jumlah PMI yang aktif terdaftar sebanyak 335.542
orang terhitung sampai 30 April 2021. Jumlah pengajuan klaim PMI hingga 30 April 2021
sebanyak 771 kasus dengan total nominal mencapai Rp23 miliar.
Jay mengatakan, pihaknya akan memberikan yang terbaik bagi seluruh PMI, dan terus berupaya
agar seluruhnya terdaftar di program Jamsostek. "Semuanya merupakan wujud negara hadir
memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Tugas kami sebagai institusi yang
diberi mandat mewakili negara untuk melindungi semua pekerja, termasuk pekerja migran,"
ujarnya.( .
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positive - Michele Huang (Print Category Director HP SEA and Indonesia) Masa depan dunia kerja
adalah dimana kita bisa bekerja dan berkolaborasi di lingkungan kerja yang cerdas, sehingga
akan mendukung pemulihan dan pertumbuhan perusahaan. HP hadir untuk mendukung Anda
dan perusahaan Anda untuk mengadaptasi teknologi baru sehingga Anda bisa berimprovisasi,
beradaptasi, dan menghadapi tantangan bisnis
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Penggunaan teknologi di berbagai aspek
membuat pola kerja menjadi sangat fleksibel. Pandemi telah menunjukkan betapa pentingnya
improvisasi dan adaptasi untuk mengatasi permasalahan dunia kerja yang ada
positive - Bugie W. Koesman (Direktur PT Century Batteries Indonesia) Jika user memerlukan
kebutuhan pencetakan dokumen, user bisa melakukan authentication dengan tapping kartu ID
ke printer. Dengan cara seperti ini, maka akan meminimalkan adanya kontak antara user satu
dengan user lainnya dalam penggunaan printer
negative - Ario Aditya (Office Printing System Market Development Manager HP) Kita melakukan
banyak sekali sustainable design, salah satu yang paling banyak ialah mengenai recycle. Hampir
80% Original HP Ink cartridge dan 100% Original HP Toner telah menggunakan recycle material

Ringkasan
Pasca terdampak pandemi Covid-19 yang telah terjadi lebih dari satu tahun, perekonomian
nasional kini tengah berangsur pulih. Beberapa industri yang mulai kembali meningkatkan
proporsi kebijakan work from office ( WFO) menjadi salah satu tandanya. Dalam webinar yang
dipandu oleh host Lala Nabila, hadir sebagai pembicara yaitu Print Category Director HP SEA and
Indonesia Michele Huang, Menteri Ketenagakerjaan Indonesia Dr. Dra. Hj. Ida Fauziyah, M.Si.,
Direktur PT Century Batteries Indonesia Bugie W. Koesman, serta Office Printing System Market
Development Manager HP Ario Aditya.
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MENGULIK ADAPTASI BISNIS TANAH AIR DI MASA DEPAN, HP BERSAMA
TRIBUNNEWS GELAR WEBINAR GRATIS
Pasca terdampak pandemi Covid-19 yang telah terjadi lebih dari satu tahun, perekonomian
nasional kini tengah berangsur pulih. Beberapa industri yang mulai kembali meningkatkan
proporsi kebijakan work from office ( WFO) menjadi salah satu tandanya.
Namun, di tengah pandemi yang juga belum usai, keadaan ini tak dipungkiri justru membawa
sebuah tantangan baru. Para pemangku kebijakan baik di perusahaan maupun pemerintahan
sama-sama mencari solusi terbaik agar operasional bisnis Tanah Air bisa tetap produktif sekaligus
mematuhi protokol kesehatan.
Melalui webinar bertajuk "The Future of Indonesian Business: Improvise, Adapt, and Overcome!"
yang dilaksanakan pada Kamis (17/5/2021) lalu, Tribun Network bersama HP Indonesia mengulik
lebih dalam bersama beberapa narasumber kompeten mengenai bagaimana para pemangku
kebijakan beradaptasi dalam menunjang kinerja para pekerja saat WFO di tengah kondisi
pandemi, termasuk dalam pemanfaatan perangkat kerja untuk pencegahan penularan virus.
Dalam webinar yang dipandu oleh host Lala Nabila, hadir sebagai pembicara yaitu Print Category
Director HP SEA and Indonesia Michele Huang, Menteri Ketenagakerjaan Indonesia Dr. Dra. Hj.
Ida Fauziyah, M.Si., Direktur PT Century Batteries Indonesia Bugie W. Koesman, serta Office
Printing System Market Development Manager HP Ario Aditya.
Menjadi pembuka webinar, Print Category Director HP SEA and Indonesia Michele Huang
mengungkapkan bahwa di tengah kondisi pandemi saat ini, teknologi menjadi jawaban untuk
menciptakan lingkungan kerja yang produktif sekaligus aman, efektif, dan menjamin kesehatan
karyawan.
"Masa depan dunia kerja adalah dimana kita bisa bekerja dan berkolaborasi di lingkungan kerja
yang cerdas, sehingga akan mendukung pemulihan dan pertumbuhan perusahaan. HP hadir
untuk mendukung Anda dan perusahaan Anda untuk mengadaptasi teknologi baru sehingga
Anda bisa berimprovisasi, beradaptasi, dan menghadapi tantangan bisnis," ungkap Michele.
Senada dengan hal itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah pun mengungkapkan bahwa
pandemi telah mempercepat proses transformasi ketenagakerjaan yang dibawa oleh revolusi
industri 4.0.
"Penggunaan teknologi di berbagai aspek membuat pola kerja menjadi sangat fleksibel. Pandemi
telah menunjukkan betapa pentingnya improvisasi dan adaptasi untuk mengatasi permasalahan
dunia kerja yang ada," ujar Menaker Ida.
Adaptasi dan improvisasi teknologi pada perangkat kerja Untuk menghadirkan lingkungan kerja
yang aman dari penyebaran virus, diperlukan adaptasi teknologi pada perangkat kerja terutama
dalam penggunaan fasilitas kantor yang digunakan bersama untuk seluruh karyawan, seperti
sarana pencetakan dokumen atau printer .
Menjadi salah satu narasumber, Direktur PT Century Batteries Indonesia Bugie W. Koesman pun
mengungkapkan bahwa ia telah menerapkan sistem pencetakan baru sebagai salah satu
adaptasi untuk menjaga produktivitas usaha sekaligus menjawab berbagai tantangan dalam hal
pencetakan dokumen perusahaan.
Setelah berdiskusi dan mengadaptasi teknologi melalui printer milik HP, Bugie mengungkapkan
bahwa ia mendapatkan solusi untuk pencetakan dokumen terbaik. Selain mendapatkan
simplifikasi dalam instalasi dan penggunaan printer, ia juga bisa menjaga keselamatan dan
keamanan karyawan berkat teknologi HP Touchless Printing Solution .
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"Jika user memerlukan kebutuhan pencetakan dokumen, user bisa melakukan authentication
dengan tapping kartu ID ke printer. Dengan cara seperti ini, maka akan meminimalkan adanya
kontak antara user satu dengan user lainnya dalam penggunaan printer," ungkap Bugie.
Lebih lanjut mengenai teknologi yang dimiliki HP untuk mendukung lingkungan kerja yang
produktif dan aman, Office Printing System Market Development Manager HP Ario Aditya
menjelaskan bahwa HP juga menghadirkan teknologi HP Touch Free Printing Solution yang
menjadi solusi untuk pencetakan dokumen baru.
Diantaranya yaitu melalui teknologi Secure Mobile Release yang menggunakan teknologi cloud
dimana memungkinkan pengguna untuk melakukan pencetakan dokumen di printer mana saja
yang terhubung dengan cloud .
Kemudian, QR Code Release dimana pengguna bisa melakukan pencetakan dokumen dengan
men- scan QR Code melalui mobile device di perangkat printer yang diinginkan. Selain itu,
terdapat juga teknologi printing Tap & Release All dimana bisa mencatat dan memantau
penggunaan pencetakan dokumen hanya dengan men-tap kartu ID pada printer.
Mengusung tiga pilar utama, yaitu produktivitas, keamanan, dan aman untuk digunakan, solusi
Touch Free Printing HP diharapkan dapat mencegah penyebaran virus dengan teknologi
termutakhir. Selain itu, printer HP yang disertai dengan toner asli HP memungkinkan adanya
produktivitas, keamanan, keberlanjutan lingkungan dan kualitas udara dalam ruangan, dimana
empat pilar ini penting bagi perusahaan untuk memulai operasional mereka.
Tak hanya memperhatikan adaptasi teknologi untuk memudahkan dalam proses pencetakan
dokumen, Ario mengungkapkan bahwa HP juga memperhatikan mengenai sustainability printing
atau sistem pencetakan yang berkelanjutan.
"Kita melakukan banyak sekali sustainable design, salah satu yang paling banyak ialah mengenai
recycle . Hampir 80% Original HP Ink cartridge dan 100% Original HP Toner telah menggunakan
recycle material," tutup Ario.
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positive - Muhammad Zuhri (Ketua Dewas BPJS Ketenagakerjaan) Kami mampu menyampaikan
transparansi pengelolaan melalui publikasi hasil audit lebih cepat dari target regulasi. Ini
merupakan salah satu capaian manajemen BPJamsostekperiode 2021-2026 dan menjadi langkah
awal yang perlu diapresiasi
positive - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Aset DJS yang dikelola
BPJamsostek meningkat 13% dibandingkan tahun sebelumnya yakni sebesarRp 483,78 triliun.
Jika ditambah dengan Aset Badan dari BPJamsostek sebesar Rp 15,8 triliun, maka sampaidengan
penghujung tahun 2020,secara total BPJamsostek mengelola aset sebesar Rp 499,58 triliun
positive - Asep Rahmat Suwandha (Direktur Keuangan BPJamsostek) Semua program DJS yang
dikelola BPJamsostek dalam kondisi likuditas baik, terlihat dari pembayaran klaim dapat
diselesaikan hanya dengan iuran tahun berjalan
neutral - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Sepanjang tahun, selain diaudit
oleh KAP independen, kami juga diawasi secara ketat oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan),
OJK (Otoritas Jasa Keuangan), dan KPK. Hal ini dilakukan semata-mata untuk meyakinkan
seluruh peserta dan stakeholder bahwa dana peserta yang sangat besar dikelola dengan sangat
baik, prudent, dan transparan untuk dikembalikan kepada peserta dengan hasil yang optimal
positive - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Terima kasih yang setinggitingginya kami ucapkan kepada stakeholder kami, seperti Kemenaker, DJSN, dan Kemenkeu,
serta pihak lainnya atas dukungannya sehingga kami dapat melewati tahun 2020 dengan baik.
Semoga program jaminan sosial ketenagakerjaan yang kami selenggarakan dapat memberikan
perlindungan dan manfaat yang optimal bagi seluruh pekerja di Indonesia
neutral - Roswita Nilakurnia (Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan) Manfaat JKP ada tiga
kali, saat pengajuan JKP dan memenuhi syarat, lalu ada jeda lima tahun dari manfaat pertama,
dan jeda lima tahun lagi setelah manfaat kedua
neutral - Pramudya Iriawan Buntoro (Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi
BPJamsostek) Ketika muncul kasus kebocoran data di media, kami langsung membentuk tim
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penelusuran untuk mengecek apakah sumber berasal dari data BPJS Ketenagakerjaan. Sampai
saat ini tim tidak menemukan indikasi kebocoran data dari BPJS Ketenagakerjaan, data yang ada
di BPJS Ketenagakerjaan tidak terkait dengan yang beredar
neutral - Pramudya Iriawan Buntoro (Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi
BPJamsostek) Kami juga ingin mengimbau, keamanan data ini harus dilakukan bersama-sama,
termasuk pemilik data. Kami pastikan ini menjadi aset dan dijaga juga oleh peserta. Karena kami
lihat di lapangan ada indikasi peserta menggunakan jasa seperti pakai calo untuk pengajuan
klaim, ketika itu terjadi data peserta akan pindah ke calo, kita minta sama-sama concerndata itu
sendiri

Ringkasan
Di tengah tantangan perekonomian akibat dampak pandemi Covid-19 yang sudah berjalan
selama dua tahun, BPJS Ketenagakerjaan atau populer dengan sebutan BPJamsostek mampu
membukukan kinerja cemerlang. Aset yang dikelola BPJamsostek mencapai Rp 499,58 triliun
serta hasil investasi tumbuh sebesar 11,42% (yoy).

AUDIT BPJAMSOSTEK NYATAKAN LIKUDITAS SEHAT, INVESTASI TUMBUH 11,42%
JAKARTA, - Di tengah tantangan perekonomian akibat dampak pandemi Covid-19 yang sudah
berjalan selama dua tahun, BPJS Ketenagakerjaan atau populer dengan sebutan BPJamsostek
mampu membukukan kinerja cemerlang. Aset yang dikelola BPJamsostek mencapai Rp 499,58
triliun serta hasil investasi tumbuh sebesar 11,42% (yoy).
Hal ini tertuang dalam Laporan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Program (LK-LPP) yang
diumumkan resmi pada Senin (31/5/2021) di Plaza BPJamsostek, Jakarta. Pemaparan LK-LPP
dihadiri oleh jajaran Direksi dan Dewan Pengawas BPJamsostek.
Laporan Keuangan BPJamsostek diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Razikun Tarkosunaryo
(member of MSI Global Alliance) dengan opini WTM (Wajar Tanpa Modifikasian).Sedangkan
Laporan Pengelolaan Program (LPP) JHT, JP, JKK, dan JKM dinyatakan telah sesuai dengan
kriteria penyajian berdasarkan kriteria pada Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2013.
Penyampaian hasil audit LK-LPP BPJamsostek tahun 2020 kepada publik lebih cepat dari yang
ditargetkan regulasi, yaitu 31 Juli 2021.
Ketua Dewan Pengawas BPJamsostek, Muhammad Zuhri, memberikan apresiasi kepada
manajemen BPJamsostek atas penyampaian laporan keuangan yang dilakukan lebih cepatdari
tahun-tahun sebelumnya.
"Kami mampu menyampaikan transparansi pengelolaan melalui publikasi hasil audit lebih cepat
dari target regulasi. Ini merupakan salah satu capaian manajemen BPJamsostekperiode 20212026 dan menjadi langkah awal yang perlu diapresiasi," ujar Zuhri.
Hasil audit LK dan LPP tersebut menyatakan aset Dana Jaminan Sosial (DJS) terdiri atas dana
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan
Pensiun (JP) yang tumbuh hingga 13%.
Hal tersebut dicapai meski terdapat peningkatan klaim JHT hingga 22%, sebagai dampak dari
pandemi Covid-19, ditambah adanya kebijakan relaksasi iuran dengan potongan hingga 99%
selama enam bulan. Tingkat kesehatan keuangan DJS maupun Badan BPJamsostek selama
tahun 2020 juga dalam kondisi yang aman dan sehat.
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Direktur Utama BPJamsostek, Anggoro Eko Cahyo menjelaskan, pertumbuhan DJS ini antara lain
ditopang kinerja investasi BPJamsostek tahun 2020. Capaian dana investasiaset DJS ini tumbuh
hingga 13,16% secara tahunan (year on year/yoy), dengan hasil investasi tumbuh sebesar
11,42% (yoy).
"Aset DJS yang dikelola BPJamsostek meningkat 13% dibandingkan tahun sebelumnya yakni
sebesarRp 483,78 triliun. Jika ditambah dengan Aset Badan dari BPJamsostek sebesar Rp 15,8
triliun, maka sampaidengan penghujung tahun 2020,secara total BPJamsostek mengelola aset
sebesar Rp 499,58 triliun," ujar Anggoro.
Apabila dirinci, jumlah aset dari program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar Rp 41,06
triliun, Jaminan Kematian (JK) Rp 14,84 triliun. Kemudian aset dari program Jaminan Hari Tua
(JHT) Rp 346,92 triliun, dan Jaminan Pensiun (JP) sebesar Rp 80,95 triliun, serta aset dari BPJS
Ketenagakerjaan senilai Rp 15,80 triliun.
Direktur Keuangan BPJamsostek, Asep Rahmat Suwandha, menyampaikan bahwa dalam hal
cakupan perlindungan kepesertaan, sampai dengan akhir tahun 2020, tercatat sebanyak 50,7
juta pekerja telah terdaftar sebagai peserta BPJamsostek dengan 30 juta tenaga kerja peserta
aktif dan 684 ribu pemberi kerja aktif dengan kontribusi iuran yang terkumpul sepanjang tahun
2020 sebesar Rp 73,26 triliun.
Dengan jumlah iuran tersebut, semua pembayaran klaim sepanjang tahun 2020 bahkan
tercukupi hanya dengan iuran yang diterima.
"Semua program DJS yang dikelola BPJamsostek dalam kondisi likuditas baik, terlihat dari
pembayaran klaim dapat diselesaikan hanya dengan iuran tahun berjalan," tutur Asep.
Selanjutnya Asep memaparkan bahwa pendapatan investasi yang direalisasikan mencapai Rp
32,33 triliun, sehingga dapat memberikan imbal hasil kepada peserta JHT sebesar 5,59% per
tahun, yang lebih tinggi dari bunga rata-rata deposito counter rate bank pemerintah sebesar
3,68%.
Sebagai informasi, hasil pengembangan investasi JHT di BPJamsostek tidak dikenakan pajak,
sedangkan bunga deposito di perbankan dikenakan pajak sebesar 20%.
Bersih dan Akuntabel Anggoro memaparkan, dana investasi yang dikelola BPJamsostek
sepanjang tahun 2020 sebesar Rp 487 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar 63% dialokasikan
untuk obligasi, 15% di pasar saham, 13% deposito, 8% reksa dana, dan 1% untuk investasi
langsung.
Ditilik dari sisi manfaat kepada peserta, selain memberikan imbal hasil investasi yang baik
tersebut, sepanjang tahun 2020 BPJamsostek telah membayarkan klaim atau pembayaran
jaminan sebesar Rp 36,45 triliun kepada 2,9 juta peserta. Besaran pembayaran klaim tersebut
meningkat sebesar 22,64%.
Pembayaran klaim tersebut meliputi program JKK sebesar Rp 1,56 triliun, JK Rp 1,35 triliun.
Kemudian, beban jaminan untuk program Jaminan Hari Tua (JHT) mencapai Rp 33,10 triliun,
serta klaim untuk program Jaminan Pensiun (JP) senilai Rp 439,87 miliar. Anggoro mengatakan
bahwa BPJamsostek mengutamakan pengelolaan dana yang bersih dan akuntabel.
Predikat WTM dari kantor akuntan independen merupakan indikasi bahwa pengelolaan keuangan
telah dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
"Sepanjang tahun, selain diaudit oleh KAP independen, kami juga diawasi secara ketat oleh BPK
(Badan Pemeriksa Keuangan), OJK (Otoritas Jasa Keuangan), dan KPK. Hal ini dilakukan sematamata untuk meyakinkan seluruh peserta dan stakeholder bahwa dana peserta yang sangat besar
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dikelola dengan sangat baik, prudent, dan transparan untuk dikembalikan kepada peserta
dengan hasil yang optimal," tutur Anggoro Dengan berbagai capaian ini, Anggoro merasa masih
bisa dan perlu dilakukan peningkatan di berbagai aspek, seperti peningkatan kapasitas layanan
kepada peserta dan akuisisi atau coverage kepesertaan hingga 37 juta tenaga kerja aktif.
Lebih lanjut Anggoro menyatakan, BPJamsostek selanjutnya lebih fokus pada inisiatif strategis
tahun 2021 dan seterusnya seperti implementasi program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)
sesuai mandat dari Undangundang Cipta Kerja dan melakukan optimalisasi program jaminan
sosial ketenagakerjaan sesuai Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2021 untuk meningkatkan
coverage kepesertaan.
"Terima kasih yang setinggi-tingginya kami ucapkan kepada stakeholder kami, seperti
Kemenaker, DJSN, dan Kemenkeu, serta pihak lainnya atas dukungannya sehingga kami dapat
melewati tahun 2020 dengan baik. Semoga program jaminan sosial ketenagakerjaan yang kami
selenggarakan dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang optimal bagi seluruh pekerja
di Indonesia," ungkap Anggoro.
Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek Roswita Nilakurnia menilai, para
pekerja bisa memperoleh manfaat dari program JKP hingga tiga kali. Peserta tidak akan
dikenakan iuran tambahan untuk tergabung ke dalam program ini dengan catatan patuh pada
kepesertaan program jaminan sosial yang lain.
Sedangkan sumber dana berasal dari rekomposisi iuran program lain dan subsidi dari
pemerintah. Manfaat JKP akan diperoleh jika peserta terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
Syarat yang harus dipenuhi peserta untuk memperoleh manfaat antara lain peserta aktif
membayar iuran 12 kali dalam 24 bulan terakhir, dengan pembayaran 6 bulan diantaranya secara
berturut-turut. Kemudian, pekerja yang ter-PHK harus mendapat surat keterangan dari
Kementerian Ketenagakerjaan bahwa masih bersedia untuk kembali bekerja.
Setelah itu, peserta juga harus bersedia mengikuti program pelatihan vokasi yang menjadi
bagian dari manfaat JKP.
"Manfaat JKP ada tiga kali, saat pengajuan JKP dan memenuhi syarat, lalu ada jeda lima tahun
dari manfaat pertama, dan jeda lima tahun lagi setelah manfaat kedua," urai dia.
Data Peserta Aman Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi BPJamsostek
Pramudya Iriawan Buntoro mengatakan, keamanan data peserta menjadi salah satu perhatian
utama. Setelah memperoleh informasi adanya kebocoran data, pihaknya langsung membentuk
tim untuk melakukan penelusuran dan pengecekan sumber dari kebocoran data tersebut.
"Ketika muncul kasus kebocoran data di media, kami langsung membentuk tim penelusuran
untuk mengecek apakah sumber berasal dari data BPJS Ketenagakerjaan. Sampai saat ini tim
tidak menemukan indikasi kebocoran data dari BPJS Ketenagakerjaan, data yang ada di BPJS
Ketenagakerjaan tidak terkait dengan yang beredar," terang Pramudya.
Hasil penelusuran tim internal BPJamsostek diharapkan dapat menenangkan peserta BPJS
Ketenagakerjaan bahwa data jaminan sosial ketenagakerjaan tidak terkait dengan isu kebocoran
data yang ada.
Selain itu, Pramudya menjelaskan, keamanan data harus menjadi perhatian bersama bukan
hanya BPJS Ketenagakerjaan selaku pengelola jaminan sosial, tetapi juga peserta. Data tersebut
harus dilihat sebagai aset yang wajib dijaga bersama.
"Kami juga ingin mengimbau, keamanan data ini harus dilakukan bersama-sama, termasuk
pemilik data. Kami pastikan ini menjadi aset dan dijaga juga oleh peserta. Karena kami lihat di
lapangan ada indikasi peserta menggunakan jasa seperti pakai calo untuk pengajuan klaim,
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ketika itu terjadi data peserta akan pindah ke calo, kita minta sama-sama concerndata itu
sendiri," jelas dia.
Pihaknya mengharapkan agar masyarakat bisa menjaga dengan baik data pribadinya, seperti
tidak menggunakan jasa seperti calo. Sebab, dengan memakai jasa calo maka data peserta bisa
disebarluaskan.
Adapun, informasi kebocoran data 279 juta warga Indonesia beredar pekan lalu. Di mana data
tersebut dipublikasikan dan dijual di salah satu forum online.
Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Dedy
Permadi menyatakan bahwa sampel data yang beredar merupakan data dari BPJS Kesehatan.
Hingga saat ini, pihak BPJS Kesehatan menyatakan masih melakukan penelusuran terkait dugaan
kebocoran data tersebut.
Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id).
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Narasumber
positive - Zainudin (Direktur Kepesertaan BPJAMSOSTEK) Ini bentuk tindak lanjut dari kunjungan
kami sebelumnya, PMI ini peserta Program Jamsostek, sehingga kami akan memastikan manfaat
perlindungannya
neutral - Zainudin (Direktur Kepesertaan BPJAMSOSTEK) Untuk mereka yang sudah terlindungi
program jaminan sosial ketenagakerjaan, kami ingin pastikan apakah masih ada hak-haknya yg
masih kami lindungi, misalnya masih adakah jaminan hari tuanya di BPJAMSOSTEK, sebisa
mungkin sebelum balik ke daerah asal sudah kami bayarkan
positive - Firdauz (Plt Deputi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Eropa Timur Tengah) Kami
akan terus bekerja sama dengan BPJAMSOSTEK dan Satgas untuk memberikan yang terbaik
kepada PMI. Kita harapkan bantuan seperti ini juga dapat diberikan untuk beberapa titik lagi,
tidak hanya dari BPJAMSOSTEK namun bisa juga dari stakeholders yang ingin memberikan
bantuan
neutral - Zainudin (Direktur Kepesertaan BPJAMSOSTEK) Ini bagian dari pelayanan kami kepada
peserta, semuanya merupakan wujud negara hadir memberikan perlindungan jaminan sosial
ketenagakerjaan, tugas kami sebagai institusi yang diberi mandat mewakili negara untuk
melindungi semua pekerja, termasuk pekerja migran

Ringkasan
BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
(BP2MI) kembali tinjau Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang kembali ke Tanah Air. Tinjauan kali
ini dibarengi dengan penyerahan bantuan berupa hygiene kit serta multivitamin yang diserahkan
langsung oleh Direktur Kepesertaan BPJAMSOSTEK, Zainudin bersama Kepala BP2MI yang
diwakili Plt Deputi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Eropa Timur Tengah, Firdaus Zazali
kepada PMI yang menjalani karantina terpusat di Wisma Atlet Pademangan pagi ini.
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KEMBALI TINJAU KEPULANGAN PMI, BPJAMSOSTEK SERAHKAN BANTUAN
BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
(BP2MI) kembali tinjau Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang kembali ke Tanah Air. Tinjauan kali
ini dibarengi dengan penyerahan bantuan berupa hygiene kit serta multivitamin yang diserahkan
langsung oleh Direktur Kepesertaan BPJAMSOSTEK, Zainudin bersama Kepala BP2MI yang
diwakili Plt Deputi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Eropa Timur Tengah, Firdaus Zazali
kepada PMI yang menjalani karantina terpusat di Wisma Atlet Pademangan pagi ini.
Hadir juga dalam kegiatan tersebut antara lain Dr. Benget Saragih sebagai Kasubdit Karantina
Kesehatan Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Kemenkes serta Kolonel infanteri Dodi Tri
Winarto sebagai As Ops Kasdam jaya.
Jay panggilan akrab Zainudin, dalam keterangannya mengatakan, pihaknya kembali meninjau
PMI yang tiba dan menjalani karantina mandiri. "Ini bentuk tindak lanjut dari kunjungan kami
sebelumnya, PMI ini peserta Program Jamsostek, sehingga kami akan memastikan manfaat
perlindungannya," jelas Jay.
Sesuai aturan protokol kesehatan perjalanan internasional pada masa Pandemi Covid-19, bahwa
bagi pelaku perjalanan luar negeri yang tiba di Indonesia wajib menjalankan karantina selama 5
hari sebelum kembali ke daerah masing-masing, tak terkecuali PMI, yang secara khusus
difasilitasi oleh Negara.
"Untuk mereka yang sudah terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan, kami ingin
pastikan apakah masih ada hak-haknya yg masih kami lindungi, misalnya masih adakah jaminan
hari tuanya di BPJAMSOSTEK, sebisa mungkin sebelum balik ke daerah asal sudah kami
bayarkan," ungkap Jay.
Perlindungan yang diberikan BPJAMSOSTEK untuk perlindungan PMI adalah Jaminan Kecelakaan
Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm). Para PMI juga dapat secara sukarela mengikuti
program Jaminan Hari Tua (JHT).
Selain melayani PMI yang kembali ke tanah air, BPJAMSOSTEK juga terus berupaya
meningkatkan kualitas pelayanan kepada PMI yang masih berada di wilayah penempatan. Hal
itu ditunjukkan melalui kerjasama dengan Bank Mandiri melalui Mandiri International Remittance
(MIR) untuk menyiapkan channel pembayaran bagi peserta BPJAMSOSTEK sektor PMI yang
berada di Malaysia. Dengan kerja sama ini memungkinkan pembayaran iuran BPJAMSOSTEK
menjadi semakin mudah karena para PMI hanya perlu melakukan registrasi pada aplikasi mobile
BPJAMSOSTEK hingga mendapatkan kode pembayaran, lalu datang ke salah satu cabang MIR di
Malaysia untuk melakukan pembayaran iuran BPJAMSOSTEK.
Secara rinci Jay menjelaskan manfaat yang diterima PMI jika menjadi peserta, bahwa dengan
iuran sebesar Rp370 ribu, PMI akan mendapatkan perlindungan selama 31 bulan. Pengobatan
tanpa batas biaya bagi PMI yang mengalami kecelakaan kerja, penggantian biaya gagal
berangkat atau gagal ditempatkan sebesar masing-masing Rp7,5 juta dan juga santunan
meninggal dunia sebesar Rp85 juta.
Selanjutnya Firdaus Zazali dalam sambutannya mengapresiasi bantuan yang diberikan oleh
BPJAMSOSTEK, dirinya menyebutkan ini adalah bentuk kepedulian kepada PMI yang juga aset
bangsa.
"Kami akan terus bekerja sama dengan BPJAMSOSTEK dan Satgas untuk memberikan yang
terbaik kepada PMI. Kita harapkan bantuan seperti ini juga dapat diberikan untuk beberapa titik
lagi, tidak hanya dari BPJAMSOSTEK namun bisa juga dari stakeholders yang ingin memberikan
bantuan," jelas Firdauz.
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Menurut data BPJAMSOSTEK, secara nasional jumlah PMI yang aktif terdaftar adalah sebanyak
335.542 orang terhitung sampai dengan 30 April 2021, sedangkan untuk jumlah pengajuan klaim
PMI hingga 30 April 2021 adalah sebanyak 771 kasus dengan total nominal mencapai Rp23
miliar.
Bantuan yang diberikan kepada PMI siang ini antara lain susu dalam kemasan sebanyak 750
kaleng, suplemen makanan atau multivitamin dengan sebanyak 4.500 tablet, hand sanitizer 750
pak dan masker bedah sebanyak 5.000.
Menutup kunjungannya tersebut Jay mengatakan, pihaknya akan memberikan yang terbaik bagi
seluruh PMI, dan terus berupaya untuk seluruhnya terdaftar di program Jamsostek. "Ini bagian
dari pelayanan kami kepada peserta, semuanya merupakan wujud negara hadir memberikan
perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, tugas kami sebagai institusi yang diberi mandat
mewakili negara untuk melindungi semua pekerja, termasuk pekerja migran," pungkasnya.
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Ringkasan
BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
(BP2MI) kembali tinjau Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang kembali ke Tanah Air. Tinjauan kali
ini dibarengi dengan penyerahan bantuan berupa hygiene kits serta multivitamin yang
diserahkan langsung oleh Direktur Kepesertaan BPJAMSOSTEK, Zainudin bersama Kepala BP2MI
yang diwakili Plt Deputi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Eropa Timur Tengah, Firdaus
Zazali kepada PMI yang menjalani karantina terpusat di Wisma Atlet Pademangan pagi ini.

KEMBALI TINJAU KEPULANGAN PMI, BPJAMSOSTEK SERAHKAN BANTUAN
BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
(BP2MI) kembali tinjau Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang kembali ke Tanah Air.
Tinjauan kali ini dibarengi dengan penyerahan bantuan berupa hygiene kits serta multivitamin
yang diserahkan langsung oleh Direktur Kepesertaan BPJAMSOSTEK, Zainudin bersama Kepala
BP2MI yang diwakili Plt Deputi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Eropa Timur Tengah,
Firdaus Zazali kepada PMI yang menjalani karantina terpusat di Wisma Atlet Pademangan pagi
ini.
Hadir juga dalam kegiatan tersebut antara lain Dr. Benget Saragih sebagai Kasubdit Karantina
Kesehatan Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Kemenkes serta Kolonel infanteri Dodi Tri
Winarto sebagai As Ops Kasdam jaya.
Jay panggilan akrab Zainudin, dalam keterangannya mengatakan, pihaknya kembali meninjau
PMI yang tiba dan menjalani karantina mandiri. "Ini bentuk tindak lanjut dari kunjungan kami
sebelumnya, PMI ini peserta Program Jamsostek, sehingga kami akan memastikan manfaat
perlindungannya," jelas Jay.
Sesuai aturan protokol kesehatan perjalanan internasional pada masa Pandemi Covid-19, bahwa
bagi pelaku perjalanan luar negeri yang tiba di Indonesia wajib menjalankan karantina selama 5
hari sebelum kembali ke daerah masing-masing, tak terkecuali PMI, yang secara khusus
difasilitasi oleh Negara.
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"Untuk mereka yang sudah terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan, kami ingin
pastikan apakah masih ada hak-haknya yg masih kami lindungi, misalnya masih adakah jaminan
hari tuanya di BPJAMSOSTEK, sebisa mungkin sebelum balik ke daerah asal sudah kami
bayarkan," ungkap Jay.
Perlindungan yang diberikan BPJAMSOSTEK untuk perlindungan PMI adalah Jaminan Kecelakaan
Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm). Para PMI juga dapat secara sukarela mengikuti
program Jaminan Hari Tua (JHT).
Selain melayani PMI yang kembali ke tanah air, BPJAMSOSTEK juga terus berupaya
meningkatkan kualitas pelayanan kepada PMI yang masih berada di wilayah penempatan. Hal
itu ditunjukkan melalui kerjasama dengan Bank Mandiri melalui Mandiri International Remittance
(MIR) untuk menyiapkan channel pembayaran bagi peserta BPJAMSOSTEK sektor PMI yang
berada di Malaysia.
Dengan kerja sama ini memungkinkan pembayaran iuran BPJAMSOSTEK menjadi semakin
mudah karena para PMI hanya perlu melakukan registrasi pada aplikasi mobile BPJAMSOSTEK
hingga mendapatkan kode pembayaran, lalu datang ke salah satu cabang MIR di Malaysia untuk
melakukan pembayaran iuran BPJAMSOSTEK.
Secara rinci Jay menjelaskan manfaat yang diterima PMI jika menjadi peserta, bahwa dengan
iuran sebesar Rp370 ribu, PMI akan mendapatkan perlindungan selama 31 bulan. Pengobatan
tanpa batas biaya bagi PMI yang mengalami kecelakaan kerja, penggantian biaya gagal
berangkat atau gagal ditempatkan sebesar masing-masing Rp7,5 juta dan juga santunan
meninggal dunia sebesar Rp85 juta.
Selanjutnya Firdaus Zazali dalam sambutannya mengapresiasi bantuan yang diberikan oleh
BPJAMSOSTEK, dirinya menyebutkan ini adalah bentuk kepedulian kepada PMI yang juga aset
bangsa.
"Kami akan terus bekerja sama dengan BPJAMSOSTEK dan Satgas untuk memberikan yang
terbaik kepada PMI. Kita harapkan bantuan seperti ini juga dapat diberikan untuk beberapa titik
lagi, tidak hanya dari BPJAMSOSTEK namun bisa juga dari stakeholders yang ingin memberikan
bantuan," jelas Firdauz.
Menurut data BPJAMSOSTEK, secara nasional jumlah PMI yang aktif terdaftar adalah sebanyak
335.542 orang terhitung sampai dengan 30 April 2021, sedangkan untuk jumlah pengajuan klaim
PMI hingga 30 April 2021 adalah sebanyak 771 kasus dengan total nominal mencapai Rp23
miliar.
Bantuan yang diberikan kepada PMI siang ini antara lain susu dalam kemasan sebanyak 750
kaleng, suplemen makanan atau multivitamin dengan sebanyak 4.500 tablet, hand sanitizer 750
pak dan masker bedah sebanyak 5.000.
Menutup kunjungannya tersebut Jay mengatakan, pihaknya akan memberikan yang terbaik bagi
seluruh PMI, dan terus berupaya untuk seluruhnya terdaftar di program Jamsostek.
"Ini bagian dari pelayanan kami kepada peserta, semuanya merupakan wujud negara hadir
memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, tugas kami sebagai institusi yang
diberi mandat mewakili negara untuk melindungi semua pekerja, termasuk pekerja migran,"
pungkasnya. (RO/OL-09).
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Ringkasan
BPJS Ketenagakerjaan ( BPJAMSOSTEK ) dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
(BP2MI) kembali meninjau Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang telah kembali ke tanah air.
Tinjauan kali ini dibarengi dengan penyerahan bantuan berupa hygiene kit serta multivitamin.
Bantuan diserahkan langsung oleh Direktur Kepesertaan BPJAMSOSTEK, Zainudin bersama
Kepala BP2MI yang diwakili Plt Deputi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Eropa Timur
Tengah, Firdaus Zazali kepada PMI yang menjalani karantina terpusat di Wisma Atlet
Pademangan Rabu, (2/6/2021) pagi tadi.

TINJAU KEPULANGAN PEKERJA MIGRAN, BPJAMSOSTEK SERAHKAN BANTUAN
MULTIVITAMIN
BPJS Ketenagakerjaan ( BPJAMSOSTEK ) dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
(BP2MI) kembali meninjau Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang telah kembali ke tanah air.
Tinjauan kali ini dibarengi dengan penyerahan bantuan berupa hygiene kit serta multivitamin.
Bantuan diserahkan langsung oleh Direktur Kepesertaan BPJAMSOSTEK, Zainudin bersama
Kepala BP2MI yang diwakili Plt Deputi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Eropa Timur
Tengah, Firdaus Zazali kepada PMI yang menjalani karantina terpusat di Wisma Atlet
Pademangan Rabu, (2/6/2021) pagi tadi.
Hadir juga dalam kegiatan tersebut antara lain Dr. Benget Saragih sebagai Kasubdit Karantina
Kesehatan Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Kemenkes serta Kolonel infanteri Dodi Tri
Winarto sebagai As Ops Kasdam jaya.
Jay panggilan akrab Zainudin, dalam keterangannya mengatakan, pihaknya kembali meninjau
PMI yang tiba dan menjalani karantina mandiri. "Ini bentuk tindak lanjut dari kunjungan kami
sebelumnya, PMI ini peserta Program Jamsostek, sehingga kami akan memastikan manfaat
perlindungannya," jelas Jay.
Sesuai aturan protokol kesehatan perjalanan internasional pada masa Pandemi Covid-19, bahwa
bagi pelaku perjalanan luar negeri yang tiba di Indonesia wajib menjalankan karantina selama 5
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hari sebelum kembali ke daerah masing-masing, tak terkecuali PMI, yang secara khusus
difasilitasi oleh Negara.
"Untuk mereka yang sudah terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan, kami ingin
pastikan apakah masih ada hak-haknya yg masih kami lindungi, misalnya masih adakah jaminan
hari tuanya di BPJAMSOSTEK, sebisa mungkin sebelum balik ke daerah asal sudah kami
bayarkan," ungkap Jay.
Perlindungan yang diberikan BPJAMSOSTEK untuk perlindungan PMI adalah Jaminan Kecelakaan
Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm). Para PMI juga dapat secara sukarela mengikuti
program Jaminan Hari Tua (JHT).
Selain melayani PMI yang kembali ke tanah air, BPJAMSOSTEK juga terus berupaya
meningkatkan kualitas pelayanan kepada PMI yang masih berada di wilayah penempatan. Hal
itu ditunjukkan melalui kerjasama dengan Bank Mandiri melalui Mandiri International Remittance
(MIR) untuk menyiapkan channel pembayaran bagi peserta BPJAMSOSTEK sektor PMI yang
berada di Malaysia. Dengan kerja sama ini memungkinkan pembayaran iuran BPJAMSOSTEK
menjadi semakin mudah karena para PMI hanya perlu melakukan registrasi pada aplikasi mobile
BPJAMSOSTEK hingga mendapatkan kode pembayaran, lalu datang ke salah satu cabang MIR di
Malaysia untuk melakukan pembayaran iuran BPJAMSOSTEK.
Secara rinci Jay menjelaskan manfaat yang diterima PMI jika menjadi peserta, bahwa dengan
iuran sebesar Rp370 ribu, PMI akan mendapatkan perlindungan selama 31 bulan. Pengobatan
tanpa batas biaya bagi PMI yang mengalami kecelakaan kerja, penggantian biaya gagal
berangkat atau gagal ditempatkan sebesar masing-masing Rp7,5 juta dan juga santunan
meninggal dunia sebesar Rp85 juta.
Selanjutnya Firdaus Zazali dalam sambutannya mengapresiasi bantuan yang diberikan oleh
BPJAMSOSTEK, dirinya menyebutkan ini adalah bentuk kepedulian kepada PMI yang juga aset
bangsa.
"Kami akan terus bekerja sama dengan BPJAMSOSTEK dan Satgas untuk memberikan yang
terbaik kepada PMI. Kita harapkan bantuan seperti ini juga dapat diberikan untuk beberapa titik
lagi, tidak hanya dari BPJAMSOSTEK namun bisa juga dari stakeholders yang ingin memberikan
bantuan," jelas Firdauz.
Menurut data BPJAMSOSTEK, secara nasional jumlah PMI yang aktif terdaftar adalah sebanyak
335.542 orang terhitung sampai dengan 30 April 2021, sedangkan untuk jumlah pengajuan klaim
PMI hingga 30 April 2021 adalah sebanyak 771 kasus dengan total nominal mencapai Rp23
miliar.
Bantuan yang diberikan kepada PMI siang ini antara lain susu dalam kemasan sebanyak 750
kaleng, suplemen makanan atau multivitamin dengan sebanyak 4.500 tablet, hand sanitizer 750
pak dan masker bedah sebanyak 5.000.
Menutup kunjungannya tersebut Jay mengatakan, pihaknya akan memberikan yang terbaik bagi
seluruh PMI, dan terus berupaya untuk seluruhnya terdaftar di program Jamsostek. “Ini bagian
dari pelayanan kami kepada peserta, semuanya merupakan wujud negara hadir memberikan
perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, tugas kami sebagai institusi yang diberi mandat
mewakili negara untuk melindungi semua pekerja, termasuk pekerja migran," pungkasnya.
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Ringkasan
Di tengah tantangan perekonomian dampak pandemi Covid-19 yang sudah masuk tahun kedua,
BPJS Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK masih dapat membukukan kinerja yang sangat baik.
Kepala Kantor Cabang BPJAMSOSTEK DIY, Asri Basir menyampaikan berdasarkan Laporan
Keuangan dan Laporan Pengelolaan Program (LK-LPP) yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
(KAP) Razikun Tarkosunaryo (member of MSI Global Alliance) laporan keuangan BPJamsostek
meraih opini WTM (Wajar Tanpa Modifikasian). Sementara Laporan Pengelolaan Program (LPP)
JHT, JP, JKK, dan JKM dinyatakan telah sesuai dengan kriteria penyajian berdasarkan kriteria
pada Peraturan Presiden No.108/2013.

RAIH OPINI WTM, BPJS KETENAGAKERJAAN BERHARAP TAMBAH KEPERCAYAAN
PESERTA
JOGJA - Di tengah tantangan perekonomian dampak pandemi Covid-19 yang sudah masuk tahun
kedua, BPJS Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK masih dapat membukukan kinerja yang
sangat baik.
Kepala Kantor Cabang BPJAMSOSTEK DIY, Asri Basir menyampaikan berdasarkan Laporan
Keuangan dan Laporan Pengelolaan Program (LK-LPP) yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
(KAP) Razikun Tarkosunaryo (member of MSI Global Alliance) laporan keuangan BPJamsostek
meraih opini WTM (Wajar Tanpa Modifikasian). Sementara Laporan Pengelolaan Program (LPP)
JHT, JP, JKK, dan JKM dinyatakan telah sesuai dengan kriteria penyajian berdasarkan kriteria
pada Peraturan Presiden No.108/2013.
Asri juga menyampaikan Laporan keuangan ini merupakan bentuk tanggung jawab
BPJAMSOSTEK atas pengelolaan dana para peserta BPJAMSOSTEK. "Semoga hasil laporan
keuangan inj dapat menambah kepercayaan para peserta kepada BPJAMSOSTEK." tambah Asri,
Rabu (2/6/2021).
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Penyampaian hasil audit LK-LPP BPJAMSOSTEK untuk tahun 2020 kepada publik lebih cepat dari
yang ditargetkan regulasi yaitu 31 Juli 2021. Ketua Dewan Pengawas BPJAMSOSTEK, Muhammad
Zuhri, memberikan apresiasi kepada manajemen BPJAMSOSTEK atas penyampaian Laporan
Keuangan yang dilakukan lebih cepat dari tahun-tahun sebelumnya.
"Kami mampu menyampaikan transparansi pengelolaan melalui publikasi hasil audit satu bulan
lebih cepat dari target regulasi. Ini merupakan salah satu capaian manajemen BPJAMSOSTEK
periode 2021-2026 dan menjadi langkah awal yang perlu diapresiasi," ujar Zuhri.
Hasil dari audit LK dan LPP tersebut menyatakan Aset Dana Jaminan Sosial (DJS) terdiri dari
Dana Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan
Jaminan Pensiun (JP) tumbuh hingga 13%.
Hal tersebut dicapai meski terdapat peningkatan klaim JHT hingga 22%, sebagai dampak dari
pandemi Covid-19, dan adanya kebijakan Relaksasi Iuran dengan potongan hingga 99% selama
6 bulan. Tingkat Kesehatan Keuangan DJS maupun Badan BPJAMSOSTEK selama tahun 2020
juga dalam kondisi yang aman dan sehat.
Direktur Utama BPJAMSOSTEK, Anggoro Eko Cahyo menjelaskan, pertumbuhan DJS ini antara
lain ditopang kinerja investasi BPJAMSOSTEK tahun 2020. Capaian dana investasi aset DJS ini
tumbuh hingga 13,16% YoY, dengan hasil investasi tumbuh sebesar 11,42% YoY.
"Aset DJS yang dikelola BPJAMSOSTEK meningkat 13% dibandingkan tahun sebelumnya yakni
sebesar Rp483,78 triliun. Jika ditambah dengan Aset Badan dari BPJAMSOSTEK sebesar Rp15,8
triliun, maka sampai dengan penghujung tahun 2020 secara total BPJAMSOSTEK mengelola aset
sebesar Rp499,58 triliun", ujar Anggoro.
Direktur Keuangan BPJAMSOSTEK, Asep Rahmat Suwandha, menyampaikan bahwa dalam hal
cakupan perlindungan kepesertaan, sampai dengan akhir tahun 2020, tercatat sebanyak 50,7
juta pekerja telah terdaftar sebagai peserta BPJAMSOSTEK dengan 30 juta tenaga kerja peserta
aktif dan 684 ribu pemberi kerja aktif dengan kontribusi iuran yang terkumpul sepanjang tahun
2020 sebesar Rp73,26 triliun. Dengan jumlah iuran tersebut, semua pembayaran klaim
sepanjang tahun 2020 bahkan cukup dibayarkan hanya dengan iuran yang diterima.
"Semua program DJS yang dikelola BPJAMSOSTEK dalam kondisi likuditas baik, terlihat dari
pembayaran klaim dapat diselesaikan hanya dengan iuran tahun berjalan," jelas Asep.
Selanjutnya Asep memaparkan bahwa dari pendapatan investasi yang direalisasikan mencapai
Rp32,33 triliun, sehingga dapat memberikan imbal hasil kepada peserta JHT sebesar 5,59% p.a.,
yang lebih tinggi dari bunga rata-rata deposito counter rate bank pemerintah sebesar 3,68%
p.a. Sebagai tambahan, hasil pengembangan investasi JHT di BPJAMSOSTEK tersebut tidak
dikenakan pajak, sedangkan bunga deposito di perbankan dikenakan pajak sebesar 20%.
Ditilik dari sisi manfaat kepada peserta, selain memberikan imbal hasil investasi yang baik
tersebut, sepanjang tahun 2020 BPJAMSOSTEK telah membayarkan klaim atau pembayaran
jaminan sebesar Rp36,45 triliun kepada 2,9 juta peserta. Besaran pembayaran klaim tersebut
meningkat sebesar 22,64%.
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negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Dengan tumbangnya sang raksasa Giant mengakibatkan
ribuan pekerja kehilangan pekerjaan akibat UMKM yang menjadi pemasok barang binasa
bersamaan dengan tumbangnya sang raksasa
neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Pertanyaannya, dari mana industri UMKM membayar hakhak buruhnya? Karena bisa dipastikan Giant dan Hero Group tidak membayar kompensasi atau
pesangon bagi buruh UMKM yang ter-PHK akibat tutupnya Giant. Pemerintah harus tanggung
jawab untuk mencarikan solusi bagi ribuan buruh UMKM yang juga ikut ter-PHK
positive - Said Iqbal (Presiden KSPI) Dalam hal ini, Menteri Tenaga Kerja harus mengambil
inisiatif memanggil paksa manajemen Giant dan Hero Group untuk memastikan batas waktu
tanggal penyelesaian kasus PHK, penyaluran pekerja ke unit usaha Hero Group lainnya, dan
membayar hak-hak buruh yang harus diberikan
positive - Patrik Lindvall (Presdir PT Hero Supermarket Tbk) Seperti bisnis mumpuni lainnya,
kami terus beradaptasi terhadap dinamika pasar dan tren pelanggan yang terus berubah,
termasuk menurunnya popularitas format hypermarket dalam beberapa tahun terakhir di
Indonesia, sebuah tren yang juga terlihat di pasar global
neutral - Diky Risbianto (Head of Corporte and Consumer Affair PT Hero Supermatket Tbk) Kami
belum bisa memberi tahu jumlah karyawan kami yang terdampak (penutupan gerai Giant)
karena bergantung pada perubahan gerai Giant ke lini bisnis kami yang lain atau pengalihan
kepemilikan gerai ke brand ritel lain

Ringkasan
Ratusan hingga ribuan pekerja usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) berpotensi terdampak
penutupan ritel modern, Giant. Mereka yang terdampak merupakan pekerja UMKM pemasok
barang-barang yang dijual di hypermarket tersebut. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja
Indonesia (KSPI) Said Iqbal menuturkan ribuan pekerja UMKM tersebut terancam kehilangan
pekerjaannya imbas berhentinya pasokan ke Giant usai penutupannya.
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RIBUAN PEKERJA UMKM BAKAL TERDAMPAK PENUTUPAN GIANT, KOK BISA?
JAKARTA, : Ratusan hingga ribuan pekerja usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) berpotensi
terdampak penutupan ritel modern, Giant. Mereka yang terdampak merupakan pekerja UMKM
pemasok barang-barang yang dijual di hypermarket tersebut. Presiden Konfederasi Serikat
Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menuturkan ribuan pekerja UMKM tersebut terancam
kehilangan pekerjaannya imbas berhentinya pasokan ke Giant usai penutupannya.
"Dengan tumbangnya sang raksasa Giant mengakibatkan ribuan pekerja kehilangan pekerjaan
akibat UMKM yang menjadi pemasok barang binasa bersamaan dengan tumbangnya sang
raksasa," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (1/6/2021).
Oleh sebab itu, ia meminta pemerintah membantu para pelaku UMKM pemasok Giant yang
kehilangan usahanya. Ia juga berharap para pekerja UMKM yang terancam PHK harus
mendapatkan hak-haknya, seperti pesangon, kompensasi, dan upah terakhir.
"Pertanyaannya, dari mana industri UMKM membayar hak-hak buruhnya? Karena bisa dipastikan
Giant dan Hero Group tidak membayar kompensasi atau pesangon bagi buruh UMKM yang terPHK akibat tutupnya Giant. Pemerintah harus tanggung jawab untuk mencarikan solusi bagi
ribuan buruh UMKM yang juga ikut ter-PHK," katanya.
Pengelola Giant, PT Hero Supermarket Tbk mengumumkan bakal menutup seluruh gerai Giant
pada akhir Juli 2021. Namun, perusahaan belum mengungkapkan jumlah pekerja terdampak
penutupan tersebut. Said mendesak pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan
memastikan pekerja Giant yang kena PHK mendapatkan hak-haknya.
Ia memperkirakan jumlah pegawai Giant yang kena PHK mencapai 3 ribu orang. Solusi lainnya,
kata dia, pekerja tersebut disalurkan kepada unit usaha Hero Group lainnya seperti Hero
Supermarket, Guardian, dan IKEA.
"Dalam hal ini, Menteri Tenaga Kerja harus mengambil inisiatif memanggil paksa manajemen
Giant dan Hero Group untuk memastikan batas waktu tanggal penyelesaian kasus PHK,
penyaluran pekerja ke unit usaha Hero Group lainnya, dan membayar hak-hak buruh yang harus
diberikan," ujarnya.
Direktur Utama PT Hero Supermarket Tbk Patrik Lindvall menyebut penyebab penutupan Giant
lantaran perusahaan akan memfokuskan bisnis ke merek dagang lain yang memiliki potensi
bertumbuh lebih tinggi, seperti IKEA, Guardian, dan Hero Supermarket.
Nantinya, Hero Group akan mengubah lima gerai Giant menjadi IKEA, juga mempertimbangkan
untuk mengubah sejumlah gerai Giant menjadi gerai Hero Supermarket.
"Seperti bisnis mumpuni lainnya, kami terus beradaptasi terhadap dinamika pasar dan tren
pelanggan yang terus berubah, termasuk menurunnya popularitas format hypermarket dalam
beberapa tahun terakhir di Indonesia, sebuah tren yang juga terlihat di pasar global," jelasnya
dalam keterangan resmi.
Terpisah, Head of Corporate and Consumer Affairs PT Hero Supermarket Tbk Diky Risbianto
menyatakan perseroan belum mengetahui jumlah pekerja terdampak penutupan Giant.
Dia menyebut pihaknya membuka kesempatan kepada karyawan terdampak untuk melamar
pekerjaan di lini bisnis perusahaan yang lain, seperti Guardian, IKEA, dan Hero Supermarket.
"Kami belum bisa memberi tahu jumlah karyawan kami yang terdampak (penutupan gerai Giant)
karena bergantung pada perubahan gerai Giant ke lini bisnis kami yang lain atau pengalihan
kepemilikan gerai ke brand ritel lain," jelasnya. kbc 10.
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positive - Lai Chaosen (Vice President, Huawei Indonesia) dalam mengontribusikan
pendayagunaan teknologi terdepan kami untuk meningkatkan sistem keselamatan kerja dan
menciptakan nilai melalui penerapan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja yang sangat
ketat
neutral - Lai Chaosen (Vice President, Huawei Indonesia) Laporan nihil kecelakaan adalah bukti
dari kuatnya komitmen I DO CREATE dalam mengontribusikan pendayagunaan teknologi
terdepan kami untuk meningkatkan sistem keselamatan kerja dan menciptakan nilai melalui
penerapan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja yang sangat ketat
negative - Lai Chaosen (Vice President, Huawei Indonesia) Setiap pekerjaan terlebih dulu harus
mendapat otorisasi dari manajemen Huawei dan dari pihak manajemen pelanggan kami guna
menjaga agar angka kecelakaan dan terjadinya kasus penularan tetap nihil
positive - Hery Sutanto (Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan) Sebagai bagian dari upaya
strategis menanggulangi pandemi secara efektif
positive - Desmond Cheung (Chief Technology Officer of Hutchison) Ini sangat penting bagi
mereka yang bekerja atau belajar dari rumah dengan mengandalkan komunikasi seluler secara
intensif. Di tengah situasi pandemi yang menantang ini, kami berterima kasih karena Huawei
sangat mematuhi pedoman kesehatan dan keselamatan yang mampu memberikan perlindungan
yang memuaskan baik kepada karyawan mereka maupun para pekerja subkontraktor, terutama
mereka yang bekerja di lapangan dan melakukan perjalanan ke berbagai daerah

Ringkasan
Pandemi telah menjadikan tantangan dan risiko dari aktivitas pemeliharaan jaringan
telekomunikasi dan konektivitas bagi para pekerja lapangan makin meningkat. Ini dikarenakan
banyaknya perlengkapan jaringan yang berada di lokasi-lokasi berisiko tinggi seperti rumah sakit78

rumah sakit rujukan Covid-19 dan area-area di sekitarnya. Huawei yang senantiasa
menempatkan keselamatan dan kesehatan pekerjanya sebagai prioritas utama telah mengambil
tindakan sigap begitu pandemi mulai melanda Indonesia pada Maret tahun lalu dengan mulai
memperkenalkan sistem keselamatan dan kesehatan baru.

TEKNOLOGI MUTAKHIR HUAWEI WUJUDKAN SISTEM KESELAMATAN KERJA NIHIL
KECELAKAAN
Teknologi mutakhir (Analisadaily/Istimewa) Jakarta - Pandemi telah menjadikan tantangan dan
risiko dari aktivitas pemeliharaan jaringan telekomunikasi dan konektivitas bagi para pekerja
lapangan makin meningkat. Ini dikarenakan banyaknya perlengkapan jaringan yang berada di
lokasi-lokasi berisiko tinggi seperti rumah sakit-rumah sakit rujukan Covid-19 dan area-area di
sekitarnya.
Huawei yang senantiasa menempatkan keselamatan dan kesehatan pekerjanya sebagai prioritas
utama telah mengambil tindakan sigap begitu pandemi mulai melanda Indonesia pada Maret
tahun lalu dengan mulai memperkenalkan sistem keselamatan dan kesehatan baru.
Sistem keselamatan dan kesehatan kerja berbasis teknologi kecerdasan artifisial (AI)
menetapkan prosedur standar tertinggi yang sangat ketat guna menghadirkan perlindungan
optimal setiap harinya kepada lebih dari 10 ribu pekerja lapangan, baik dari Huawei maupun dari
subkontraktor yang menjadi mitra Huawei. Terbukti, sistem ini hingga kini terus mampu
mewujudkan tingkat kecelakaan dan infeksi nihil atau zero accident dan zero health infection.
Vice President, Huawei Indonesia, Lai Chaosen, mengatakan, selain menjadikan ribuan pekerja
merasa aman dan terlindungi dengan baik saat mereka memasang, menambah, dan memelihara
jaringan di lokasi-lokasi berisiko tinggi, mereka juga memastikan konektivitas jaringan tetap
tersedia untuk mendukung percepatan transformasi digital di berbagai pasca pandemi.
"Laporan nihil kecelakaan adalah bukti dari kuatnya komitmen "I DO CREATE" dalam
mengontribusikan pendayagunaan teknologi terdepan kami untuk meningkatkan sistem
keselamatan kerja dan menciptakan nilai melalui penerapan prosedur keselamatan dan
kesehatan kerja yang sangat ketat," katanya, Rabu (2/6).
Selama pandemi, melalui komitmennya, Huawei juga telah mengontribusikan kepakarannya di
bidang-bidang teknis dan menghadirkan solusi diagnostik yang diperkuat teknologi Cloud dan AI
bagi para dokter dan tenaga medis di RSPAD Gatot Soebroto dan PERTAMEDIKA. Solusi-solusi
tersebut terbukti efektif sehubungan dengan kemampuannya melakukan diagnosis Covid-19
enam kali lebih cepat dengan tingkat akurasi hingga 93 persen.
Menurut Lai Chaosen, sistem yang diperkuat teknologi AI dan pemantauan jarak jauh mencakup
peta komprehensif yang dibuat berdasarkan tingkat risiko. Semakin tinggi risikonya, semakin
ketat protokol kesehatan dan persyaratan keselamatan yang diterapkan. Sistem tersebut
bertujuan untuk memastikan kepatuhan pekerja lapangan terhadap protokol kesehatan, seperti
mengenakan masker, pakaian dan kacamata pelindung, helm, dan mengikuti persyaratan
lainnya.
Peta tersebut mencantumkan peralatan telekomunikasi yang terletak di lokasi rumah sakit
rujukan Covid-19 sebagai zona merah atau yang berisiko tinggi. Setidaknya ada 621 rumah sakit
rujukan Covid-19 di seluruh Indonesia yang semuanya tercakup di dalam peta Huawei. Di luar
zona merah terdapat zona kuning yang menunjukkan area dalam radius 250-meter dari zona
merah dan zona biru untuk menandai zona di luar kuning dan merah.

79

"Setiap pekerjaan terlebih dulu harus mendapat otorisasi dari manajemen Huawei dan dari pihak
manajemen pelanggan kami guna menjaga agar angka kecelakaan dan terjadinya kasus
penularan tetap nihil," Lai Chaosen menegaskan.
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia memberikan apresiasi atas kuatnya komitmen
Huawei dalam membangun kesadaran terhadap sistem manajemen yang menjunjung tinggi
kepatuhan terhadap perlindungan lingkungan, serta kesehatan dan keselamatan saat bekerja
(EHS - Environment, Health, and Safety) bagi pekerja Huawei serta pekerja subkontraktor.
Direktur Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan
Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kementerian
Ketenagakerjaan, Hery Sutanto mengatakan, best-practises dari Huawei dapat diadopsi dan
dijadikan standar oleh industri TIK dalam membangun sistem manajemen EHS yang lebih kuat
dan ketat.
"Sebagai bagian dari upaya strategis menanggulangi pandemi secara efektif," ujarnya.
Pandangan senada dengan pemerintah tentang efektivitas Huawei dalam sistem keselamatan
kerja juga diungkapkan oleh perwakilan operator yang menjadi mitra Huawei.
Chief Technology Officer of Hutchison, Desmond Cheung, mengungkapkan, memberikan
apreasiasi atas kontribusi yang terus diberikan Huawei di tengah situasi pandemi Covid-19 yang
sulit. Huawei terus mengelola proyek-proyek perluasan, menghadirkan layanan pemeliharaan
dan operasional dengan kualitas yang tetap terjaga guna mendukung terselenggaranya layanan
komunikasi bergerak bagi masyarakat Indonesia serta mendukung komitmen pemerintah.
"Ini sangat penting bagi mereka yang bekerja atau belajar dari rumah dengan mengandalkan
komunikasi seluler secara intensif. Di tengah situasi pandemi yang menantang ini, kami
berterima kasih karena Huawei sangat mematuhi pedoman kesehatan dan keselamatan yang
mampu memberikan perlindungan yang memuaskan baik kepada karyawan mereka maupun
para pekerja subkontraktor, terutama mereka yang bekerja di lapangan dan melakukan
perjalanan ke berbagai daerah," sebutnya.
(RZD).
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negative - Yunus (Kepala seksi upah dan Jamsostek dinas tenaga kerja dan transmigrasi
Kabupaten Maros) Namun hingga kini belum terealissasi
negative - Andi Darmawan Bintang (Kadisnaker Sulawesi Selatan) Namun apabila tidak
ditanggapi maka Disnakertrans Sulsel akan mengambil alih kasus ini
neutral - Andi Darmawan Bintang (Kadisnaker Sulawesi Selatan) Laporan yang diterima langsung
dikroscek dan pihak Lion datang setelah tiga hari berselang

Ringkasan
Itikat baik PT Lion Air Group Makassar dalam menuntaskan penyelesaian pemberian hak THR
kepada 300 karyawan hingga kini tidak kunjung direalisasikan. Hal tersebut dibenarkan kepala
seksi upah dan Jamsostek dinas tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Maros, Yunus.
Dikatakan, sebelumnya manajemen Makassar telah melakukan komunikasi dengan disnakertrans
Maros dan berjanji akan kembali membawa surat pernyataan kesepakatan pembayaran THR
antara manajemen dengan karyawan.

DISNAKERTRANS SULSEL SIAP TERIMA LIMPAHAN ADUAN KARYAWAN LION
GROUP
Makassar : Itikat baik PT Lion Air Group Makassar dalam menuntaskan penyelesaian pemberian
hak THR kepada 300 karyawan hingga kini tidak kunjung direalisasikan.
Hal tersebut dibenarkan kepala seksi upah dan Jamsostek dinas tenaga kerja dan transmigrasi
Kabupaten Maros, Yunus.
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Dikatakan, sebelumnya manajemen Makassar telah melakukan komunikasi dengan disnakertrans
Maros dan berjanji akan kembali membawa surat pernyataan kesepakatan pembayaran THR
antara manajemen dengan karyawan.
"Namun hingga kini belum terealissasi," ujarnya.
Di tempat terpisah Kadisnaker Sulawesi Selatan, Andi Darmawan Bintang mengungkapkan
disnaker Maros disarankan untuk melayangkan surat ketiga kepada pihak Lion air.
"Namun apabila tidak ditanggapi maka Disnakertrans Sulsel akan mengambil alih kasus ini,"
jelasnya.
Kasus ini bermula pada tanggal 7 Mei lalu. Salah seorang karyawan PT Lion Air Group memberi
laporan via whatsapp, melapor keluhan dirinya bersama 300 karyawan tidak diberi THR tahun
ini namun yang dibayarkan hanya sisa THR tahun lalu.
"Laporan yang diterima langsung dikroscek dan pihak Lion datang setelah tiga hari berselang,"
ujarnya.
PT Lion Air Group, diduga telah melanggar Surat Edaran Ketenagakerjaan RI Nomor 4/Peraturan
Pemerintah nomor 36 tahun 2021 serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 06 tahun
2016. (Christianto).
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neutral - Rudyanto Panjaitan (PPS Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pekanbaru Kota)
Pembayaran beasiswa ini ditunaikan setelah keluarnya aturan turunan dari PP Nomor 82 Tahun
2019, yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata
Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan
Jaminan Hari Tua (JHT)
positive - Rudyanto Panjaitan (PPS Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pekanbaru
Kota) Beasiswa sendiri akan diberikan sejak taman kanak-kanak (TK) hingga anak pekerja lulus
dari bangku kuliah. Pemberian beasiswa diberikan sesuai jenjang pendidikan dengan besaran
nominal yang lebih tinggi
neutral - Rudyanto Panjaitan (PPS Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pekanbaru Kota)
Manfaat ini membuktikan bahwa program jaminan sosial tidak hanya memberi manfaat kepada
peserta, namun juga bagi keluarga peserta BPJS Ketenagakerjaan
neutral - Rudyanto Panjaitan (PPS Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pekanbaru Kota)
Dengan adanya manfaat beasiswa ini, kita berharap dapat memacu semangat dan keyakinan
anak penerima beasiswa untuk terus melanjutkan pendidikan hingga perguruan tingggi (SI)

Ringkasan
Peningkatan dan penambahan manfaat dari program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan (TK)
atau yang kini dikenal dengan nama BP Jamsotek semakin beragam. Peningkatan manfaat
program Jaminan Kecelakaan Kerja (IKK) dan Jaminan Kematian (JKM) diberikan kepada pekerja
tanpa adanya kenaikan iuran. Salah satu peningkatan manfaat berupa beasiswa. "Pembayaran
beasiswa ini ditunaikan setelah keluarnya aturan turunan dari PP Nomor 82 Tahun 2019, yaitu
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan
Jaminan Hari Tua (JHT)," ujar PPS Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pekanbaru Kota
Rudyanto Panjaitan, Selasa (1/6).
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ANAK PESERTA BPJS TK BISA DAPAT BEASISWA
Peningkatan dan penambahan manfaat dari program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan (TK)
atau yang kini dikenal dengan nama BP Jamsotek semakin beragam. Peningkatan manfaat
program Jaminan Kecelakaan Kerja (IKK) dan Jaminan Kematian (JKM) diberikan kepada pekerja
tanpa adanya kenaikan iuran. Salah satu peningkatan manfaat berupa beasiswa.
"Pembayaran beasiswa ini ditunaikan setelah keluarnya aturan turunan dari PP Nomor 82 Tahun
2019, yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata
Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan
Jaminan Hari Tua (JHT)," ujar PPS Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pekanbaru Kota
Rudyanto Panjaitan, Selasa (1/6).
Beasiswa diberikan sejak taman kanak-kanak (TK) sampai kuliah. Bantuan beasiswa merupakan
manfaat program JKK yang mendapatkan kenaikan cukup signifikan. Sebelumnya, bantuan
beasiswa diberikan sebesar Rp 12 juta untuk satu orang anak. Saat ini menjadi maksimal sebesar
Rp 174 juta untuk dua orang anak. Kenaikan manfaat beasiswa itu mencapai 1.350 persen.
"Beasiswa sendiri akan diberikan sejak taman kanak-kanak (TK) hingga anak pekerja lulus dari
bangku kuliah. Pemberian beasiswa diberikan sesuai jenjang pendidikan dengan besaran nominal
yang lebih tinggi," papar Rudyanto.
Terhitung dari keluarnya permenaker tersebut hingga Mei 2021, BPJS Ketenagakerjaan Kantor
Cabang Pekanbaru telah merealisasikan pembayaran manfaat beasiswa pendidikan anak dari
141 peserta dengan jumlah anak penerima sebanyak 233 orang dan jumlah pembayaran sebesar
Rp835.000.000.
" Manfaat ini membuktikan bahwa program jaminan sosial tidak hanya memberi manfaat kepada
peserta, namun juga bagi keluarga peserta BPJS Ketenagakerjaan," katanya lagi.
Rudyanto menjelaskan, nominal beasiswa yang diserahkan bervariatif sesuai dengan jenjang
pendidikan. Pada jenjang TK dan SD diserahkan beasiswa Rpl,5 juta per tahun, jenjang SMP
sebesar Rp2 juta per tahun, jenjang SMA sebesar Rp3 juta per tahun, dan perguruan tinggi
sebesar Rp 12 juta per tahun.
" Dengan adanya manfaat beasiswa ini, kita berharap dapat memacu semangat dan keyakinan
anak penerima beasiswa untuk terus melanjutkan pendidikan hingga perguruan tingggi (SI),"
sebut Rudyanto.
Adanya beasiswa mengurangi angka putus sekolah. Pengajuan klaim beasiswa dilakukan setiap
tahun, dan bagi anak dari peserta yang belum memasuki usia sekolah sampai dengan sekolah
di tingkat dasar, saat peserta meninggal dunia atau cacat total, beasiswa akan diberikan pada
saat anak memasuki usia sekolah.
Pemberian beasiswa berakhir pada saat anak peserta mencapai usia 23 tahun, menikah, atau
bekerja. Dengan pemberian beasiswa tersebut, maka diharapkan tidak ada lagi anak putus
sekolah akibat orang tuanya meninggal atau cacat total karena kecelakaan kerja, (hen)
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Ringkasan
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta, pemerintah untuk
memperhatikan nasib para pekerja usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bermitra
dengan Giant. Para UMKM itu sebagai pemasok barang-barang yang dijual di supermarket
kelompok Hero Group tersebut. "Berdasarkan informasi yang diterima KSPI dari DPP ASPEK
Indonesia dan Serikat Pekerja Hero Group, ada ratusan bahkan ribuan pekerja UMKM yang
menjadi rantai pemasok ( Supply Chain ) ke gerai Giant yang ada di seluruh Indonesia," kata
Said Iqbal dalam keterangan tertulisnya, Selasa (1/6).

GIANT TUMBANG, PEMERINTAH HARUS PERHATIKAN UMKM MITRA
JAKARTA -- Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta,
pemerintah untuk memperhatikan nasib para pekerja usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)
yang bermitra dengan Giant. Para UMKM itu sebagai pemasok barang-barang yang dijual di
supermarket kelompok Hero Group tersebut.
"Berdasarkan informasi yang diterima KSPI dari DPP ASPEK Indonesia dan Serikat Pekerja Hero
Group, ada ratusan bahkan ribuan pekerja UMKM yang menjadi rantai pemasok ( Supply Chain)
ke gerai Giant yang ada di seluruh Indonesia," kata Said Iqbal dalam keterangan tertulisnya,
Selasa (1/6).
Lanjut Said Iqbal, dengan tumbangnya sang raksasa "Giant" mengakibatkan ribuan pekerja
kehilangan pekerjaan. Karena UMKM yang menjadi pemasok barang binasa bersamaan dengan
tumbangnya Giant. Oleh karena itu, ada dua bagian besar yang harus diselesaikan oleh ketiga
kementerian, yaitu Menteri Tenaga Kerja, Menteri Koperasi dan UMKM, serta Menteri
Perindustrian Bagian pertama, kata Iqbal, bagaimana menyalurkan hampir 3.000-an karyawan
Giant yang ter-PHK ke unit usaha Hero Group lainnya semaksimal mungkin, seperti Hero
Supermaket, Guardian, dan IKEA. Kemudian yang juga harus diperhatikan adalah, memastikan
hak-hak ribuan pekerja Giant tersebut terbayar sesuai dengan isi PKB menggunakan aturan
pesangon lama yang ada di dalam UU Ketenagakerjaan.
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"Bukan menggunakan aturan baru yang diatur dalam omnibus law UU Cipta Kerja. Karena nilai
PKB lebih tinggi dari nilai UU Cipta Kerja," tegas Said Iqbal.
Sambung Said Iqbal, Pemerintah harus memikirkan dampak sosial yang terjadi akibat ribuan
pekerja Giant yang ter-PHK di tengah menghadapi kesulitan ekonomi dalam pandemi Covid-19.
Dalam hal ini, Menteri Tenaga Kerja harus mengambil inisiatif sebagai leader, memanggil paksa
manajemen Giant dan Hero Group.
"Untuk memastikan batas waktu tanggal penyelesaian kasus PHK, penyaluran pekerja ke unit
usaha Hero Group lainnya, dan membayar hak-hak buruh yang harus diberikan oleh
menajamenen Giant dan Hero Group," lanjutnya.
Bagian kedua, menurut Said Iqbal, pemerintah wajib membantu ratusan bahkan ribuan pelaku
usaha UMKM sebagai rantai pemasok ke Giant yang kehilangan usahanya. Di samping ribuan
buruh di industri UMKM yang juga ikut ter PHK juga harus mendapatkan hak-haknya, seperti
pesangon, konpensasi, dan upah terakhir.
"Pertanyaannya, dari mana industri UMKM membayar hak-hak buruhnya? Karena bisa dipastikan
Giant dan Hero Group tidak membayar konpensasi atau pesangon bagi buruh UMKM yang ter
PHK akibat tutupnya Giant.
Selanjutnya, Said Iqbal menegaskan, Pemerintah harus tanggungjawab untuk mencarikan solusi
bagi ribuan buruh UMKM yang juga ikut ter-PHK. Karena itu pihaknya akan terus berjuang untuk
mendesak pemerintah agar ikut bertanggungjawab terhadap hak-hak buruh Giant yang ter-PHK
dan hak-hak buruh UMKM yang kehilangan pekerjaan karena rantai pasoknya diputus oleh Giant.
Said Iqbal menegaskan, PHK ribuan orang di tengah pandemi Covid-19 ini membuktikan,
omnibus law tidak bisa menjadi solusi untuk memastikan buruh tidak kehilangan pekerjaan.
Kasus penutupan Giant yang berdampak pada PHK puluhan ribu pekerja Giant dan UMKM
menjelaskan fakta bahwa omnibus law UU Cipta Kerja bukan solusi terhadap peningkatan
investasi di Indonesia.
"Penutupan perusahaan yang terjadi di Giant, PT Freetrend, dan PT Lawe Adya Prima yang
menyebabkan puluhan ribu buruh kehilangan pekerjaan itu, membuktikan pemerintah tak
berdaya memberikan kepastian terhadap dunia usaha dan buruh yang sedang bekerja," ucap
Iqbal.

87

TERIMA KASIH
TELAH MEMBACA
Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Ketenagakerjaan RI

88

